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Imagem 2. Vista do entorno a
partir da plataforma da Estação
Mooca-Juventus. Autoria própria

Esse trabalho partiu de uma inquietação a respeito
de grandes áreas vazias situadas em locais com uma
herança histórica marcante. Uma vontade de entender como o bairro se estruturou e evoluiu para o que
conhecemos hoje. Havia também o interesse em se
aprofundar nas questões do patrimônio histórico.
Após o levantamento de áreas que possuíssem essas características na cidade de São Paulo defini que
a Mooca seria meu objeto de estudo. É um bairro
histórico, que carrega a herança industrial e de imigrantes muito forte da qual até hoje os moradores
possuem orgulho. Além disso está próximo ao centro e possui infraestrutura tanto de comércio e serviços como de transporte.
Apesar dos pontos positivos, a Mooca apresenta as
questões que eu gostaria de estudar como a área industrial hoje praticamente esvaziada, na qual muitas
fábricas construídas no início do século XX e que
contribuíram para a consolidação do bairro e da industrialização paulistana se encontram em estado
precário de conservação. Algumas dessas fábricas
abrigam depósitos de produtos, estacionamentos ou
estão abandonadas.
Outro elemento marcante são as residências construídas por industriais ou para aluguel que permeiam
todo o bairro. Estas casas resistiram ao tempo, mas

observa-se que a Mooca passa por um processo de
transformação onde a tendência é a construção de
condomínios residenciais que não se relacionam
com a estrutura nem com a história do bairro, alterando a paisagem e as dinâmicas do bairro.
Se desenvolve em cinco capítulos, o primeiro buscou conceituar a morfologia urbana, o patrimônio
industrial e as relações entre esses conceitos. No segundo capítulo foi traçado o contexto histórico da
Mooca com enfoque na ocupação industrial. O capítulo “Morfologia Urbana da Mooca” trata da análise dos elementos morfológicos e da composição do
tecido urbano. Em “Patrimônio Industrial da Mooca”
foi aprofundado algumas questões relativas ao valor
cultural dessa tipologia de patrimônio e como ele
aparece e resiste no bairro. O quinto capítulo trata
da leitura urbana do contexto atual da Mooca com
o objetivo de entender as tendências de ocupação,
o uso dos solos e o perfil dos ocupantes. O último
capítulo é o exercício projetual onde procuro relacionar os principais pensamentos e impressões
apreendidas, para o exercício foi definido um terreno próximo à rua Borges de Figueiredo, onde se
concentram antigos galpões industriais protegidos
por tombamento. O propósito do exercício é refletir
sobre questões de como intervir nessas arquiteturas.
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Objetivos

• Identificar a evolução urbana do bairro da Mooca no período de 1897
a 1930. Reconhecer sua evolução no decorrer da história, buscando o
entendimento de quais são os elementos estruturadores da paisagem.
• Realizar uma leitura urbana da área com o objetivo de entender o
contexto atual, como o bairro se transformou ao longo do tempo e
quais são as tendências de ocupação para a área.
• Projetar uma arquitetura que se relacione com as pré-existências e
que seu uso contribua para o desenvolvimento da região.
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Justificativa

No caso da Mooca a forma urbana é um dos entraves ou estimuladores para a ocupação,
sendo seu desenho junto às construções industriais uma paisagem característica. O estudo da morfologia urbana é definido como o “estudo dos factos construídos considerados
do ponto de vista da sua produção e na relação entre si e com o conjunto urbano que
definem” (LAMAS, 2011) e além da análise física são considerados outros aspectos como a
articulação dos espaços, o desenho urbano e as características físicas de um local.
A presença de um patrimônio protegido requer uma abordagem específica e que não leve
a descaracterização e perda do valor histórico. O artigo 2 sobre Proteção Legal apresentado na Carta de Nizhny Tagil (2003, p.8) coloca que “programas para a conservação do
património industrial devem ser integrados nas políticas económicas de desenvolvimento
assim como na planificação regional e nacional”, ou seja, a preservação, a morfologia e o
planejamento urbano devem caminhar juntos.
Grandes intervenções e obras geram um custo alto tanto para o Estado como para empreendedores. Há a noção de que a reforma e reabilitação são mais caras do que a reconstrução total. Entretanto, segundo Lamas (2011) “demonstra-se que os custos globais da reabilitação são menores do que os da expansão urbana periférica, enquanto administrações
urbanísticas e populações vão reconhecendo a necessidade de reutilizar e dar vida aos
centros das cidades”. Para além da questão financeira há a questão do reconhecimento
cultural e identitário da população com determinada arquitetura e história da cidade.
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Recorte territorial

Mapa 1. inserção urbana. Imagem elaborada
pela autora
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e pontos marcantes. Esses elementos
quando relacionados produzem a percepção de qual é a estrutura, identidade e
significado de um local. Segundo o autor
os elementos são a base para a imagem
do meio ambiente e devem ser trabalhados em conjunto (LYNCH, 1982, p.93), pois
sendo a cidade uma “organização mutável e polivalente, um espaço com muitas
funções, erguido por muitas mãos num
período de tempo relativamente rápido”
(LYNCH, 1982, p.101) ela apresenta diversas camadas de leitura, de percepção do
espaço e suas relações com o entorno.
Procurou-se uma área que apresentasse
elementos que passaram por transformaOutro ponto de atenção para a delimita- ções e outros que permaneceram, locais
ção do recorte foram os elementos mor- que possuíssem questões sobre mobilifológicos e estruturadores da paisagem. dade, segurança e preservação.
Em “A Imagem da Cidade” Kevin Lynch A Mooca está localizada no início da zona
apresenta um método de leitura urba- leste de São Paulo, a aproximadamente
na com o objetivo de perceber a cidade 2km da Praça da Sé e compreende uma
e suas partes constituintes. A percepção área de 7,7 km² (PMSP). Pertence à Preocorre com o tempo, pois é a experimen- feitura Regional da Mooca formada pelos
tação do local pelos indivíduos e sua rela- distritos da Água Rasa, Brás, Belém, Mooção com o entorno. As partes constituin- ca, Pari e Tatuapé. A rua da Mooca é um
tes são estruturadas a partir da identifica- dos eixos mais antigos e corta o bairro coção de vias, limites, bairros, cruzamentos nectando a avenida do Estado à avenida
A delimitação da área de estudo e de intervenção partiu da reflexão a respeito
do eixo da rua Borges de Figueiredo, local que concentra amostra expressiva de
galpões industriais do início do século XX
e conformam a paisagem industrial do
bairro. Para compreender a relação desses imóveis com o entorno e o desenvolvimento do tecido urbano foi considerado o entorno dessa rua que abrange áreas
residenciais, comerciais e industriais. O
recorte foi realizado com base no arruamento representado no mapa Gomes
Cardim de 1897, uma das primeiras cartografiass a representar a região com mais
detalhes.

Salim Farah Maluf. No trecho estudado percebe-se que muitos sobrados residenciais foram convertidos em comércio ou
de uso misto, evidenciando a vocação comercial da região. Por sua vez, a rua Borges de Figueiredo é marcada pelo uso residencial e as antigas fábricas. Algumas dessas fábricas funcionam hoje como estacionamento ou espaço de armazenagem
e os Moinhos Gamba abriga uma universidade. Na margem oposta à linha férrea, a avenida Presidente Wilson também é
marcada por grandes galpões industriais. Nesta via destaca-se o conjunto da Cervejaria Antártica, um grande complexo de
edifícios que chama a atenção por conta de sua escala. Entre a avenida Presidente Wilson e a avenida do Estado também há
galpões mais recentes. No perímetro de estudo destaca-se a presença da avenida Paes de Barros, outro eixo de ligação entre
os bairros da região e que concentra comércios e edifícios residenciais.
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Mapa 2. Delimitação da área de estudo sobre o mapa Gomes Cardim. Fonte: Coleção IV
Centenário. Imagem elaborada pela autora
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Mapa 3. Delimitação da área sobre imagem
de satélite atual. Elaborado pela autora sobre
a imagem do satélite Google
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Metodologia
Esse trabalho final de graduação consiste na pesquisa histórica a respeito da formação urbana do bairro da Mooca e seu patrimônio industrial. A metodologia adotada
compreende o propósito exploratório e assim espera-se criar familiaridade com os
conceitos da morfologia urbana e do patrimônio industrial e sua aplicação na Mooca, objeto de estudo desse trabalho. Esse contato ocorre através de uma abordagem
quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa consiste no levantamento de
dados como a legislação vigente na área, equipamentos públicos, dados históricos,
bens tombados, cartografias e dados sobre a população. A abordagem qualitativa
trata de buscar entender o problema da área, nesse caso de identificar a forma
urbana e sua evolução relacionando-a com a questão patrimonial. A metodologia
empregada foi a revisão bibliográfica, pesquisa histórica, de dados atuais, visitas à
campo, projetos referenciais e o exercício projetual. A revisão bibliográfica concentra-se na leitura de autores que estudam a morfologia urbana e o patrimônio
industrial para ter a apreensão dessas linhas de pesquisa.
A pesquisa histórica consiste na investigação do contexto histórico do desenvolvimento da Mooca e de dados iconográficos como fotografias, projetos de arruamentos, plantas e cartografias. Para o entendimento da formação histórica foi lido autores que tratam do estudo da constituição e desenvolvimento de São Paulo, como
Ernani da Silva Bruno, Juergen Richard Langenuch e Nestor Goulart Reis Filho e o
Estudo de Tombamento dos Galpões da rua Borges de Figueiredo, realizado pelo
Departamento do Patrimônio Histórico (DPH). Também foram realizadas consultas
físicas no Arquivo Histórico Municipal de São Paulo (AHSP), no DPH e na Secretária
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Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) onde foram pesquisadas plantas
históricas, projetos de arruamentos e processos de tombamento. Completa o levantamento de dados históricos a investigação iconográfica e cartográfica realizada
no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo, no Portal Acervos da Prefeitura
de São Paulo, no acervo do Museu Paulista e no site Amigos do Arquivo Histórico
Municipal de São Paulo.
Para a identificação dos elementos estruturadores da forma urbana foi realizada a
sobreposição das cartografias e arruamentos com o intuito de perceber as principais alterações ocorridas no bairro bem como as permanências e a composição do
tecido urbano.
O levantamento de dados atuais ocorreu pelo acesso ao site Geosampa, no site da
Prefeitura Regional da Mooca e reportagens publicadas em jornais. Foram idealizadas visitas à campo em dias e horários diferentes da semana com o objetivo de
reconhecer e se aproximar das questões mais atuais que permeiam a região. As
visitas foram documentadas através de fotografias e anotações.
Completa esse trabalho final de graduação a pesquisa de projetos referenciais que
tratam do patrimônio industrial e de questões urbanas, foram selecionados três
projetos nacionais e internacionais localizados em áreas urbanas que possuem uso
educacional e fazem uma intervenção em sítios históricos. Esses estudos de caso
são um suporte para a proposição do exercício projetual onde foram aplicados
os principais temas abordados na monografia em uma obra de arquitetura que
propõe a conversão das Antigas Oficinas Vanorden em uma Centro de ensino de
conservação e restauro.
21

22

1. Conceituação

A Morfologia Urbana e o Patrimônio Industrial são temas
de estudo interdisciplinares e carregam carga teórica
oriunda de cadeiras como a geografia, história, sociologia
e arquitetura. Esse capítulo procura entender a relação
entre essas ideias com o objetivo de estabelecer uma forma de leitura e de análise da formação e organização do
tecido urbano da Mooca. Também procura refletir sobre
o papel dos órgãos de preservação e sua atuação em relação ao patrimônio industrial.
A questão do patrimônio industrial é relevante por ser a
tipologia de bem cultural que predomina na área de estudo, uma vez que a origem e consolidação da Mooca possui estreita relação com o processo de industrialização
de São Paulo. Sendo assim é quase impossível estudar a
morfologia urbana desse local sem abordar o patrimônio
industrial.

Imagem 4. Paisagem da Mooca a partir da Estação Mooca-Juventus. Fotografia de autoria própria
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Morfologia urbana
A morfologia urbana é um campo de estudo do urbanismo
onde são analisadas a forma da cidade, sua produção e mudanças ao longo do tempo (LAMAS, 2011, p.38). Para os estudiosos da área o espaço urbano é formado por elementos
morfológicos que articulados revelam a estrutura do espaço
urbano em diferentes períodos, assim esse estudo nos ajuda
a identificar as mudanças e as permanências ocorridas em
um espaço de tempo bem como os seus elementos físicos e
estruturais. Compreender a estrutura física da cidade e sua
evolução no decorrer do tempo pode contribuir para propor
diretrizes de ocupação e composição do espaço.
É uma área interdisciplinar e “compreende conceitos de geografia, história, ciências sociais e arquitetura e urbanismo”
(COSTA et al., 2014, p.3) e se apoia principalmente em duas
“escolas” a inglesa e a italiana. A escola inglesa tem como
principal autor o geógrafo Michael Robert Gunther Conzen
(1907 – 2000) e a italiana o arquiteto Saverio Muratori (1910
– 1973). As linhas de pesquisa e análise da morfologia urbana
possuem metodologias e abordagens distintas, mas convergem para
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a ideia de que a organização do tecido da cidade
em diferentes períodos e o seu desenvolvimento
não são aleatórios, mas seguem leis que a
morfologia urbana trata de identificar. Portanto,
a formação física da cidade tem dinâmica
própria, ainda que condicionada por fatores

culturais, econômicos, sociais e políticos. (REGO;
MENEGUETTI, 2011, p.124)

A proposta da morfologia urbana é compreender a construção das cidades considerando a estrutura física e o uso do
solo resultante da ação humana. Busca compreender o desenvolvimento da paisagem urbana na qual ocorrem transformações onde elementos são alterados e outros mantidos.
Para Staël de Alvarenga Pereira Costa, professor de urbanismo da UFMG, a transformação é natural para a evolução da
paisagem e as permanências devem ser analisadas e listadas
de forma a preservar o valor histórico, cultural e ambiental
(COSTA et al., 2014, p.5). Dessa forma, a análise morfológica é
um instrumento que contribui para o inventário do patrimônio histórico e cultural das cidades, uma vez que através dos
seus processos de análise é possível identificar elementos
históricos seja ele o traçado urbano ou um imóvel.
Sendo a cidade formada por vários períodos morfológicos e
onde cada período pode ser identificado na paisagem surge
o conceito de palimpsesto. Pensamento que alude a reutilização de pergaminhos no qual um texto era apagado e outro
escrito, entretanto, permanecem resquícios do texto anterior. Aplicando-o na esfera urbana o palimpsesto é os vestígios de momentos passados, por exemplo um edifício que
se manteve por muito tempo, um monumento ou o traçado

urbano. Tais permanências conferem características únicas para o local de estudo, conformando uma paisagem cultural¹.

Imagem 5. Gráfico resiliência e forma. Mostra a possibilidade de renovação e transformação da forma da
cidade no decorrer do tempo. Fonte:
PORTA, 2018
1. Paisagem cultural é um instrumento formulado pela UNESCO em
1992 e regulamentado em 2009 pela
IPHAN que busca reconhecer, valorizar e preservar “porção peculiar do
território nacional, representativa do
processo de interação do homem
com o meio natural, à qual a vida e a
ciência humana imprimiram marcas
ou atribuíram valores” (artigo I – Paisagem Cultural - IPHAN, p.35 2009).

Quanto às transformações, normalmente
elas iniciam-se pelo uso, seja do solo ou da
edificação. Posteriormente ocorrem no nível do lote, onde a edificação é modificada
e por fim na escala da quadra e tecido urbano (COSTA et al., 2014, p.5). No artigo “Big
Box, short life: little box, long life” os autores
traçam um paralelo entre as transformações
urbanas e as dimensões dos lotes (Imagem
3). Para eles a possibilidade de renovação
urbana ocorre em escala sendo o tempo e
a área do objeto de transformação diretamente proporcionais. Ou seja, as mudanças
no nível do edifício ocorrem em um período
de tempo menor que as transformações na
escala territorial.
Para Anne Vernez Moudon, pesquisadora
sobre morfologia urbana, a análise morfológica segue três princípios fundamentais:
1 - A forma urbana é definida
por três elementos físicos
essenciais: edifícios e seus
espaços abertos correlatos,

lotes urbanos e ruas. 2- A
forma urbana pode ser
entendida
em
diferentes
níveis de resolução. Em geral,
quatro são reconhecidos,
correspondendo ao edifício
e seu lote, o quarteirão, a
cidade e a região. 3 - A forma
urbana somente pode ser
compreendida historicamente
desde que os elementos dos
quais é composta passam
por contínua transformação
e mudança. (ROSANELLI, p.4,
apud MOUDON, 1997, p. 7)

Esses elementos aparecem com nomes diferentes de acordo com cada autor, por exemplo, José M.R.G Lamas os coloca como Forma,
Escala e Tempo. A forma consiste na estrutura física constituída pelas características
geográficas (topografia, hidrografia), sistema
viário e parcelamento do solo, corresponde
ao primeiro princípio colocado por Moudon.
A escala é a dimensão do território analisado, pode ter dimensão territorial, urbana ou
setorial. Cada escala revela articulações entre os elementos morfológicos, por exemplo,
no caso da dimensão territorial são analisadas “o macrossistema de arruamentos e os
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os bairros, as zonas habitacionais, centrais e produtivas, que
se articulam entre si e com o suporte geográfico” (LAMAS, 2011,
p.74). Na dimensão urbana são estudadas as articulações que
ocorrem na escala do bairro, como a estrutura formada pelas
ruas e praças que formam o desenho urbano do local. Por fim, a
dimensão setorial diz respeito a uma fração do espaço urbano
que pode ser uma rua, uma praça ou a articulação do edifício
com seu lote, rua e quarteirão. O terceiro princípio diz respeito
ao tempo histórico, ou seja, os períodos morfológicos que serão
analisados. Os elementos morfológicos são inter-relacionados
e demonstram como o espaço analisado foi ocupado e utilizado
ao longo do tempo, o “modo como cada um desses elementos
urbanos se cristalizou e conforma o tecido da cidade é efetivamente o objeto da morfologia urbana” (REGO; MENEGUETTI,
2011, p.125).
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Linhas de pesquisa
Nesse capítulo serão abordados os principais conceitos das
escolas inglesa e italiana, com o objetivo de compreender as
principais características, as distinções e as convergências
dessas teorias. A morfologia urbana aparece como um campo de estudo a partir da década de 1950 a partir do trabalho
de teóricos que procuraram propor uma metodologia de estudo da estrutura física das cidades. São reconhecidas duas
linhas de pesquisa principais: inglesa e italiana, cada uma
possui características únicas e se propõe a analisar a forma
urbana de maneiras distintas. Rosanelli coloca que a morfologia urbana se estabelece como área de estudo no século
XX, mas que o estudo da forma urbana remete ao século XIX
onde autores como “Antoine-Chrysostome Quatremère de
Quincy (1755 – 1849), identificou a utilidade dos mapas na interpretação da história das cidades, pelo acompanhamento
do progresso e das mudanças na sua estrutura física” (ROSANELI; SHACH-PINSLY, 2009). Pode-se considerar então
que o interesse pelo estudo da evolução urbana inicia-se no
século XIX, mas somente no século XX são traçadas diretrizes, procedimentos metodológicos e teorias para a análise da
morfologia urbana.

da Inglaterra. Conzen investiga e identifica as mudanças e
permanências da paisagem urbana através da visão tripartide, que consiste no “estudo do plano urbano, do tecido urbano e no padrão de uso e ocupação das edificações” (COSTA
et al., 2014, p.1) ao longo de intervalos de tempos definidos
como períodos morfológicos. O plano urbano configura a
forma de organização do território, suas características físicas naturais e modificadas pelo ser humano, consiste na topografia, sistema viário e parcelamento do solo em quadras,
lotes e glebas. O tecido urbano é formado pelo agrupamento
de quarteirões que apresentam características parecidas em
relação a dimensão dos lotes e formas de implantação dos
edifícios. Também reflete as características arquitetônicas e
padrão de uso e ocupação dos solos.
O plano urbano e tecido urbano são organizados em uma
linha do tempo onde são definidos os períodos morfológicos
delimitados por fatos históricos, assim, “cada período morfológico representa a síntese entre os fatos históricos e as
inovações materializadas na paisagem urbana, determinando características formais” (COSTA et al., 2014, p.5).

Após seus estudos no norte da Inglaterra Conzen formula os
A escola inglesa baseia-se nos estudos do geógrafo alemão pensamentos: “burgage cycle”, que é a identificação das vaMRG Conzen realizados em Alnwick e New Castle no norte riações da forma de implantação das edificações nos lotes
27

ao longo de um período morfológico. Os “fringe belts” são caracterizados pelo crescimento descontínuo periférico das cidades
(periférico no sentido de distância do centro) e, por fim, a “região
morfológica” que são áreas que apresentam unidade e similaridade, podendo variar em escala sendo um bairro ou zona da cidade
mas que mantém similaridades entre o traçado, o tecido edificado, o uso e a ocupação do solo.
Na Itália os arquitetos Saverio Muratori (1910 – 1973) e Gianfranco Caniggia (1933-1987) abordam a morfologia urbana a partir da
preocupação com o “destino das cidades históricas nesse país,
sobretudo devido aos efeitos das intervenções modernistas” (ROSANELLI, p.4), de forma a identificar os “tipos” arquitetônicos e
urbanísticos com o objetivo de reconhecer os períodos históricos
e caracterizar os tecidos urbanos.
As escolas apresentadas acima apresentam formas diferentes de
abordar a morfologia urbana, mas independente da metodologia
adotada nota-se que ambas buscam o entendimento das características que definem um bairro, uma cidade, uma paisagem e os
processos evolutivos desses espaços. Outro ponto em comum é
a atenção para a parcela mínima da cidade, o lote urbano e o edifício, para as duas escolas a compreensão da divisão e ocupação
das terras é fundamental para a forma urbana, afinal “a partir do
lote urbano, pode-se aumentar a escala de observação: como vários lotes se agregam em quarteirões, e como o arranjo de quarteirões forma a cidade.” (ROSANELI; SHACH-PINSLY, 2009)
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Patrimônio e arqueologia industrial
O interesse de pesquisadores pelos vestígios industriais iniciou após da Segunda Guerra Mundial quando muitos bens
materiais foram destruídos e ocorreu o processo de desindustrialização europeia. Os primeiros movimentos de salvaguarda do patrimônio industrial ocorreram no Reino Unido
a partir de um interesse e entusiasmo da academia e população pela história industrial local. Nesse momento foi entendido que os locais de atividade industrial eram lugares de
memória, tradições e saberes, logo carregavam valor histórico e identitário para a população (ROSA, 2011, p.1).
A partir dos anos 1950 foram publicados trabalhos (principalmente no Reino Unido) sobre a importância da arqueologia industrial, sua sistematização e estimulo a realização
de um inventário pelos órgãos governamentais. Em 1973
aconteceu a Primeira Conferência Internacional para a Conservação dos Monumentos Industriais (FICCIM) que validou
em âmbito mundial o interesse pela preservação do patrimônio industrial e na sua quarta edição, realizada na França
em 1981 houve a formalização do Comitê Internacional para
a Conservação do Patrimônio Industrial (TICCIH). De acordo
com Rosa (2011) e Rodrigues (2012) o estudo do patrimônio
industrial no Brasil é mais recente, em 1976 o historiador
americano Warren Dean publica o artigo “Fábrica São Luiz
de Itu: Um Estudo de Arqueologia industrial”, considerado

o primeiro artigo acadêmico publicado sobre o assunto no
Brasil. Em 2004 ocorreu o 1º Seminário Nacional sobre o Patrimônio Industrial e a organização da representação brasileira do TICCIH. É importante destacar que apesar de haver
exemplares de bens industriais tombados pelo IPHAN, como
a Fábrica de Ferro Patriótica tombada em 1938, esse reconhecimento ocorreu por ser um representativo da arquitetura colonial e de técnicas construtivas e não por seu valor
industrial.
Em 2003 o TICCIH redigiu a “Carta de Nizhny Tagil sobre o
patrimônio industrial” na qual foram definidos o Patrimônio
Industrial, a Arqueologia Industrial e as diretrizes gerais para
a identificação, proteção e manutenção dos bens industriais.
Segundo essa carta são considerados patrimônios industriais

os vestígios da cultura industrial que
possuem valor histórico, tecnológico, social,
arquitectónico ou científico. Estes vestígios
englobam edifícios e maquinaria, oficinas,
fábricas, minas e locais de processamento e de
refinação, entrepostos e armazéns, centros de
produção, transmissão e utilização de energia,
meios de transporte e todas as suas estruturas
e infra-estruturas, assim como os locais onde se
desenvolveram actividades sociais relacionadas
com a indústria, tais como habitações, locais de
culto ou de educação. (TIHC, 2003, p.2)

A definição de patrimônio industrial engloba o local trabalho
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e os lugares de atividades sociais que se relacionam à indústria, por exemplo, vilas operárias, escolas e igrejas. Em São
Paulo há exemplares dessas tipologias na Mooca, como a
Creche Marina Crespi e o Estádio Conde Rodolfo Crespi erguidos pelos industriais do Cotonifício Crespi para a o uso
de seus funcionários e a Vila Maria Zélia no Belém. Também
é interessante notar que a carta coloca o “valor social como
parte do registo de vida dos homens e mulheres comuns e,
como tal, confere-lhes um importante sentimento identitário” (TIHC, 2003, p.4), de forma a valorizar a esfera imaterial,
ou seja, as atividades, relações de trabalho, técnicas de produção e desenvolvimento tecnológico.
Quanto a arqueologia industrial a carta conceitua que

A arqueologia industrial é um método
interdisciplinar que estuda todos os vestígios,
materiais e imateriais, os documentos, os
artefactos, a estratigrafia e as estruturas, as
implantações humanas e as paisagens naturais
e urbanas, criadas para ou por processos
industriais. A arqueologia industrial utiliza os
métodos de investigação mais adequados para
aumentar a compreensão do passado e do
presente industrial. (TIHC, 2003, p.2)

Segundo Kuhl a arqueologia industrial é interessante para
muitas áreas de conhecimento, especialmente as relacionadas à antropologia, à sociologia e à história, sendo uma
cadeira multidisciplinar pois realiza inventários, registros
e levantamentos históricos, métricos, iconográficos além
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da análise de edifícios e artefatos. No caso de São Paulo o
processo de industrialização representou um período de
desenvolvimento e crescimento urbano intenso percebido
na composição do tecido urbano e na arquitetura industrial
“marcada pela transposição de estilos e de materiais, inserindo-se também no contexto da pré-fabricação de elementos
ou de edifícios inteiros” (KUHL, p.3).

Preservação e reconhecimento na cidade de São Paulo
Como colocado anteriormente o estudo sobre patrimônio
industrial no Brasil é um movimento recente, o primeiro artigo foi publicado na década de 1970 e o primeiro seminário a
respeito do assunto aconteceu em 2004, mesmo ano em que
foi criada uma representação brasileira do TICCIH. Também
ocorreram projetos em faculdades como o “Mapa do Patrimônio Industrial” da Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo (FESP-SP) onde foi identificado os patrimônios
e inventariadas as informações sobre o estado de conservação, dados históricos e arquitetônico, fotografias, desenhos e
depoimentos orais de moradores e trabalhadores (FONTES),
porém não foi possível localizar a situação desse projeto.
São Paulo abriga exemplares relevantes de patrimônio industrial que vão de edifícios ferroviários, como a Estação da
Luz, até edificações como a Fábrica de Cimento Portland no
bairro de Perus, esses são apenas dois exemplos na cidade
de São Paulo, mas muitos outros poderiam ser citados. Esse
trabalho concentra sua atenção na identificação e leitura do
patrimônio industrial na Mooca, um dos primeiros locais a
passar pelo processo de industrialização na cidade. A maioria
dos bens são preservados em esfera municipal pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo e o Departamento

do Patrimônio Histórico (Conpresp/DPH), no âmbito estadual pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (Condephaat) e no federal pelo IPHAN. A esses órgãos cabe a análise, reconhecimento e fiscalização dos bens tombados, seja
patrimônio industrial ou não.
Apesar das experiências citadas e da tutela dos órgãos de
preservação há um consenso entre cientistas que o Brasil
ainda não possui “conhecimento teórico, metodológico e
prático maduro no campo do patrimônio industrial e a salvaguarda do patrimônio industrial ainda não se faz presente
nas políticas públicas nacionais” (ROSA, 2011, p.9). Essa carência fica clara ao analisarmos o destino de exemplares relevantes que foram demolidos, por exemplo o caso da Antiga
fábrica de balas e bolachas Duchen em Guarulhos, projeto
de Oscar Niemeyer e Hélio Uchoa e premiado na Primeira
Bienal de São Paulo. Esse complexo industrial passava por
estudo de tombamento pelo CONDEPHAAT quando foi demolido (KUHL, 2008, p.201).
Outro caso polêmico é a intervenção do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Conjunto do Cotonifício Crespi, localizado na
Mooca e uma das primeiras industrias a se instalar na região.
O GPA alugou as instalações e se comprometeu a preservar
as características arquitetônicas, entretanto, a proposta de
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manutenção era de duas fachadas e previa a demolição do
interior do edifício. Na época houve uma grande mobilização
da população e de órgãos preservacionistas e, algumas questões foram solucionadas, mas ainda assim muitos edifícios
foram demolidos, bem como a estrutura de vários andares
foi modificada (KUHL, 2008, p.198). O conjunto foi tombado
pelo CONPRESP em 2016 (Resolução 06/CONPRESP /2016).
A questão não é preservar tudo indiscriminadamente e como
aponta Kuhl é necessário fazer “escolhas conscientes, baseadas em conhecimento aprofundado, para que os bens mais
significativos possam ser preservados e valorizados”. Deve-se destacar que a preservação não é um ato arbitrário, pois
valoriza uma determinada camada histórica e por isso deve
seguir critérios de avaliação e embasamento teórico, afinal
quando se reconhece um bem cultural há a valorização de
uma história em detrimento de outras.

Imagem 8. Creche Marina Crespi, localizada na Mooca. Fotografia de autoria
própria
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2. Contexto histórico
É preciso conhecer para entender a importância de preservar.
Tendo isso em vista, foi traçada uma breve descrição da memória
da formação urbana e histórica de São Paulo e da área de estudo,
o bairro da Mooca. Esse capítulo procura responder três perguntas que contribuem para a compressão do desenvolvimento e
consolidação da área de estudo: como era São Paulo até a metade
do século XIX? O que representou o Ciclo do Café e a construção
da Ferrovia Santos-Jundiaí para o desenvolvimento da cidade?
Onde as primeiras fábricas se instalaram e por quê?
O estudo foi baseado em livros de historiadores, geógrafos e arquitetos que se dedicaram a estudar o desenvolvimento de São
Paulo como Ernani da Silva Bruno, Juergen Richard Langenuch
e Nestor Goulart Reis Filho. Também foi fonte a tese de doutoramento de Rosana Helena Miranda, defendida na USP e o estudo
de tombamento dos galpões da rua Borges de Figueiredo realizado pelo DPH.

Imagem 9. Fotografia tomada a partir da rua da Mooca em direção
ao Glicério na década de 1860. É possível perceber a urbanização no
sentido centro e a incipiente ocupação da rua da Mooca. Ano: 1860.
Fonte: Portal Acervos da Cidade.
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Até metade do século XIX
Dada a localização estratégica São Paulo foi considerada por
muito tempo um entreposto onde convergiam uma série
de caminhos. Foi ao longo desses caminhos que a cidade
se desenvolveu e até hoje percebemos reminiscências dos
seus traçados, os caminhos conectavam o núcleo original às
primeiras freguesias, vilas e mesmo outras cidades. Muitas
dessas freguesias e vilas hoje são bairros, como a Penha, a
Freguesia do Ó e o Brás. Até a metade do século XIX a região
leste era um local de chácaras, cortado pelo caminho para o
Rio de Janeiro. Ao longo desse caminho havia algumas povoações, como a da Penha e ali terminava a cidade.
A população paulistana era formada por portugueses, indígenas e caboclos. Poucas pessoas moravam em São Paulo e
arredores, e a principal fonte de renda era o plantio e a prestação de serviços para os tropeiros. Segundo Langenbuch
(1971, p.64) em 1836 havia aproximadamente 21.933 pessoas
em São Paulo, mesmo para a época isso representava uma
população muito pequena. Em 1886, apenas 50 anos depois,
a população havia dobrado e então eram 44.000 habitantes.
Em 1920 já eram 579.000 pessoas (LANGENBUCH, 1971, p.77).
Esses números revelam o rápido crescimento que a cidade
sofreu e que continuou a metade do século XX.
O nome Mooca vem do tupi-guarani onde “Mo” significa
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fazer, e “oca” casa, esse nome indicava o “avanço dos homens
da colina com suas construções, em direção à zona leste do
planalto paulista” (THOMAZ et al., 2007. p.3). A região comunicava-se com o núcleo histórico por duas pontes de madeira: Brás e Tabatingüera, a última localizada no final da rua
Tabatingüera, que desembocava no Caminho para a Mooca
(atual rua da Mooca). Fora o caminho, a Mooca permaneceu
como um bairro rural e pouco ocupado até a década de 1860
quando foi instalada a ferrovia da São Paulo Railway – Santos
Jundiaí.
A primeira menção ao Caminho da Mooca aparece na planta
da cidade de 1841 (Mapa 4), feita por Carlos Bresser. Em paralelo ao Caminho da Mooca havia o Caminho para o Brás,
no qual a ponte do Brás fazia a conexão, nota-se uma ligação
entre estes dois caminhos e que ao longo do Caminho para a
Mooca haviam algumas chácaras e poucas edificações.

Mapa 4. Primeira menção ao Caminho da Mooca. Em
destaque o Caminho para a Mooca e para o Brás, percebe-se que ao longo dos dois caminhos há algumas chácaras.
Fonte: Coleção IV Centenário
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A Estrada de ferro Santos Jundiaí

Imagem 10. . Fotografia da antiga Estação
Mooca, construída por volta de 1898 e demolida na década de 1960. A ponte de ferro
ainda existe e é protegida pelo DPH. Fonte: A
Ferrovia Paulista

Em meados da década de 1860 nota-se o começo do crescimento e diversificação das atividades comerciais (BRUNO,
V.2 p.710), surgem indústrias rudimentares como de chapéu,
de bebidas e de curtume que na verdade não passavam de
extensões das casas comerciais. A população paulistana até a
metade do século XIX era de aproximadamente 20.000 habitantes e dobrou em cinquenta anos. Isso ocorreu por uma
série fatores como o declínio do ciclo do açúcar e ascensão
do café, fundação do Banco do Brasil e do Banco Rural e Hipotecário (BRUNO, v.3 p.899).
Inaugurada em 1867 a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí da SP
Railway tinha como principal objetivo escoar a produção cafeeira para o Porto de Santos, mas ela significou muito mais.
Por ela chegavam produtos importados, pessoas, materiais
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de construção que transformaram o modo de vida paulistano. Os locais escolhidos para a implantação da ferrovia eram
próximos às várzeas dos rios Tamanduateí e Tietê, locais de
topografia plana e terrenos baratos, mas em pontos altos
onde não ocorriam tantas enchentes.
A instalação das ferrovias é um elemento indutor de urbanização, tal qual os caminhos tropeiros. Langenbuch fala a
respeito das questões geográficas que proporcionaram essas
ocupações tão distintas, pois os caminhos se desenvolveram
nos locais mais altos da cidade e evitavam o máximo a áreas
alagadas próximas aos rios, isso porque dificultava o transporte de animais. Por outro lado, as ferrovias buscavam áreas
planas e pouco ocupadas próximas ao centro urbano, assim
as áreas de várzea dos rios eram o local mais indicado para a

construção das linhas férreas.

extra regional do Planalto Paulistano. Isto se
dá em 1875, com a entrega dos trechos iniciais
da Sorocabana e da ferrovia em demanda
do Rio de Janeiro. O outro evento que nos
referimos é a instalação nos arredores de quatro
núcleos coloniais, o que se verificou em 1877.
(LANGENBUCH, 1971, p.78)

Ao longo da ferrovia surgiram pontos de apoio como os pátios de manobra e manutenção, armazéns de estocagem de
produto, fábricas têxteis que ensacavam o café, e pequenas
fábricas de produtos voltados ao abastecimento da cidade.
Próximo a essas fábricas se formaram os primeiros bairros
Outro elemento transformador do modo de vida em São
operários, alguns construídos pelos próprios industriais e
Paulo foi a instalação de núcleos coloniais que tinham como
outros por empreendedores que construíam as chamadas
intenção povoar os arredores paulistanos, a abolição da es“vilas de aluguel”.
cravidão em 1888 também contribuiu para o adensamento
Os fatores colocados acima contribuíram para o desenvol- da cidade. Entre 1886 e 1896 chegaram muitos imigrantes, em
vimento econômico e social de São Paulo a partir da década sua maioria italianos, que deixaram seus países para trabade 1870 e consequentemente o crescimento urbano. No final lhar nas lavouras do café. Alguns desses imigrantes não se
da década de 1880 a cidade passa a ser o destino de mora- dirigiam às fazendas e procuravam fazer a vida na cidade,
dia de cafeicultores, imigrantes europeus e brasileiros. Isso nesse momento a população da cidade quase triplicou (LANacarretou na abertura de vias, loteamento de antigas chá- GENBUCH, 1971).
caras, instalação de linhas de bonde entre outras obras que
O aumento populacional teve consequências positivas e nevisavam transformar a paisagem da cidade de casas de taipa
gativas. Entre as positivas estão os novos modos de construir
em um centro econômico dominado pelas construções de
(muitos desses imigrantes foram empregados na construção
alvenaria.
Se a década de 1870 pode ser considerada civil e contribuíram com novas técnicas construtivas), viver e
como a baliza inicial de um novo período falar. Herança que até hoje persiste na forma de falar paulisde desenvolvimento urbano, ela igualmente tana, na culinária e na arquitetura.
pode ser vista como marco inicial das grandes
modificações que conhecem os arredores. Com
efeito, dois eventos de grande importância,
que por si mesmos, quer pelas repercussões
– imediatas ou a longo prazo - que trazem,
ocorrem na mencionada década. Uma delas é a
conclusão da estrutura básica da rede ferroviária
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Industrialização paulistana
O processo de ocupação das margens das ferrovias e instalação de indústrias tomou força a partir das últimas décadas
do século XIX e das primeiras do século XX. O traçado da
ferrovia condicionou a ocupação industrial pois tornava fácil
escoamento dos produtos. Muitas dessas fábricas possuíam
pequenas estações ou mesmo um ramal ferroviário.
A industrialização paulista está relacionada ao cultivo de algodão e café. Segundo Nestor Goulart Reis Filho a primeira
experiência industrial no estado de São Paulo ocorreu em
1851 em Sorocaba. A fábrica de tecidos importou o maquinário, mas faltava a mão de obra e a assistência técnica. Após
algumas experiências, a primeira fábrica a se estabelecer foi
a Fábrica São Luís em 1869 na cidade de Itu. O surgimento
dessas fábricas de tecido foi estimulado pelas Guerras de Secessão nos Estados Unidos, fazendo com que os produtores
de algodão tivessem maior produtividade, mercado e capital
para investir em atividades fabris. Eram fábricas que precisavam dominar todo o processo, desde o cultivo de algodão até
a geração de energia para mover as máquinas.
Na cidade de São Paulo as primeiras fábricas foram implantadas entre 1860 e 1890 seus fundadores eram ligados ao
comércio e produção de café (REIS FILHO, 1994, p.108) e se
dedicavam ao ramo têxtil, de cerâmica e bebidas. Entretanto
muito do sucesso das indústrias é relacionado à presença do
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imigrante. Essas primeiras fábricas instalaram-se ao longo da
linha férrea por dois motivos: a desvalorização dos terrenos
por conta da localização insalubre e a proximidade com a
ferrovia, que tornava mais fácil escoamento dos produtos.
O período entre 1870 e 1915 iniciou o processo evolutivo e
urbano de São Paulo, que ainda na primeira década do século XX seria considerada uma metrópole. Nesse momento
ocorreram uma série de obras públicas como a implantação
do bonde a tração animal (1872), construção do Hipódromo
da Mooca (1876), Hospedaria dos Imigrantes (1886/1888), instalação do bonde elétrico (1905) e a construção de represas
como a da Cantareira (1883) e a Guarapiranga (1907). Em paralelo com o desenvolvimento urbano há a ocupação e consolidação de diversos bairros localizados nos arredores do
centro, como a Mooca. Naquela época o bairro era um reduto de fábricas e residências assobradas e geminadas. Essa
paisagem contrasta com a dos recentes loteamentos destinados às classes mais altas como Higienópolis, avenida Paulista e Jardim América.

Desconcentração industrial

mas políticas públicas incentivaram o desenvolvimento de
indústrias automotivas e de estradas.Naquele momento havia o senso comum que o transporte rodoviário representava o progresso e a modernidade que o país buscava e se iniciou o processo de desmonte e desativação de linhas férreas,
que seria fragmentada para atender somente a população
das cidades ou removidas inteiramente. A década de 1950
também representa o período de entrada de multinacionais,
e o espaço físico dessas fábricas era muito superior ao das
primeiras fábricas aqui fundadas. Assim, começaram a ser
construídos parques industriais, normalmente instalados ao
longo das rodovias, uma vez que o escoamento era feito por
Imagem 11. Paisagem da Mooca na década de 1940. Fonte: Google imagens
caminhões. Nos bairros fabris como Mooca, Brás e Lapa a atividade industrial começou a diminuir e se iniciou o procesNovas tecnologias balizaram grandes transformações soso de esvaziamento. Entretanto a localização central desses
ciais, por exemplo, o motor a vapor que permitiu o desenlocais permitiu a ocupação com outras atividades, como o
volvimento de indústrias mais produtivas no século XIX, a
comércio, serviços e uso residencial.
implantação de ferrovias que encurtou distâncias e facilitou
a movimentação de pessoas e mercadorias e a energia elétri- Se por um lado a desindustrialização paulistana represenca que dilatou as horas produtivas, e se desdobrou em avan- tou a busca por modernização do país, ela também resultou
ços como a invenção do elevador. O carro também é uma em espaços vazios e degradados. Aqueles grandes edifícios
das tecnologias que gerou mudanças profundas na nossa industriais de alvenaria se deterioraram ao longo dos anos.
sociedade. Era símbolo de progresso, de inovação e de in- Atualmente muitos estão sem uso ou abrigam atividades
como as de estacionamentos, depósitos de mercadoria ou
dependência.
são demolidos para dar lugar a novas edificações. Esses usos
Até a década de 1950 o transporte de mercadorias e pessoas
são necessários dentro da metrópole, mas provocam a refleera realizado majoritariamente por trens e bondes elétricos,
xão de como e o que deve ser preservado.
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3. Morfologia
Urbana da
Mooca

Imagem 12. Vista geral da
Mooca. Fonte: Google Earth

Com base na percepção da cidade como palimpsesto e nos pensamentos colocados por
Conzen e Muratori a respeito do estudo e identificação da morfologia urbana foi realizada
uma leitura e análise da morfologia urbana da
Mooca com o objetivo de entender a produção
do tecido urbano, as transformações ocorridas
e qual a escala dessas transformações.

a dar espaço para edifícios ou passaram por
reformas que descaracterizaram esses locais.
Tais transformações convivem com as primeiras edificações do bairro e a percepção
do palimpsesto fica claro, levando a reflexão
de como o campo da morfologia urbana pode
contribuir para a preservação e valorização de
áreas históricas.

A Mooca é um dos primeiros bairros industriais de São Paulo e possui características urbanas dessa forma de ocupação, por exemplo,
a faixa de galpões localizadas ao longo da linha
férrea e os grandes quarteirões tomados por
fábricas formando uma paisagem industrial
marcante. Foi também o destino de moradia
de imigrantes e operários que moravam em
casas de aluguel ou vilas operárias formadas
por residências modestas, muitas vezes sobrados geminados. Essa forma de morar também
é presente no bairro contrastando com o tecido da área industrial.

A análise morfológica desse território foi dividida em três partes: estrutura física, composição do tecido urbano e transformações
da paisagem. Na primeira parte foram recolhidos os dados físicos sobre o território, tais
como hidrografia, topografia e limites físicos.
A análise da composição do tecido urbano se
deu a partir da leitura de cartografias históricas
como o Mapa da Cidade de São Paulo de 1897
de Gomes Cardim, o Sara Brasil de 1930, Vasp
Cruzeiro de 1954, Gegran de 1973 e o MDC de
2004. A partir desses documentos foi realizado o redesenho buscando identificar as transformações, as permanências e os elementos
estruturantes da paisagem. Na terceira parte
foi realizado um estudo a partir dos primeiros arruamentos encontrados nos arquivos da
Prefeitura Municipal de São Paulo procurando
analisar a estrutura do desenho urbano e as
43
transformações.

Com a saída das indústrias na década de 1960
o bairro passou por mudanças na forma de
morar e viver. Apesar de ainda haverem algumas fábricas, hoje é um bairro essencialmente comercial e de serviços e assim as antigas
fábricas e conjuntos residenciais passaram

Características físicas
Localizada próximo ao rio Tamanduateí a Mooca é um bairro com topografia
relativamente plana, apresentando um
leve declive em direção a várzea do rio,
segundo Rodriguez a região apresenta a
menor declividade do município de São
Paulo, com índice entre 0 e 5% (RODRIGUEZ, 2006, p.93). O rio Tamanduateí
passou por uma série de intervenções,
as primeiras ocorreram a partir de 1848
com as obras de retificação e na década
de 1960 com o tamponamento desse rio.
A canalização do rio visava solucionar os
alagamentos na região, entretanto, até
hoje a região possui pontos de alagamento. Essa região é cortada pelo rio Tamanduateí e os córregos Cassandoca e Oliveira Lima todos integrados ao sistema
viário e retificados.
Imagem 13. Vista aérea da área de estudo, marcado
em vermelho os cortes realizados para o perfil topográfico. Fonte: Google Earth
Imagem 14. Perfil topográfico 1 - revela o declive em
direção ao rio Tamanduateí. Fonte: Google Earth
Imagem 15. Perfil topográfico 2 - traçado ao longo
da rua Borges de Figueiredo. Fonte: Google Earth
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Mapa 5. A área de estudo está localizada próximo ao rio Tamanduateí (em azul), que define
o perfil topográfico da região. Elaborado pela
autora sobre imagem do Google Street View
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Composição do tecido urbano

O tecido urbano é o suporte físico da cidade e reflete os modos de viver e ocupar o espaço urbano de forma a revelar
os fenômenos da vida social e cultural. Do ponto de vista da
morfologia urbano é formado pela superposição do sistema
viário, parcelamento do solo e edificações. A composição do
tecido urbano foi realizada a partir da leitura de cartografia
históricas e visitas in loco. Essas cartografias também marcam
os períodos morfológicos analisados, divididos em quatro:
1897 a 1930, 1930 a 1954, 1954 a 1973, 1973 até os dias atuais.
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1ª período – 1897 a 1930
No mapa 6 foi realizada a sobreposição do arruamento existente em 1897, nele há indicação de algumas fábricas, como a
Cervejaria Bavária (depois a Antártica) e o Cotonifício Crespi e a abertura de vias menores que conectavam as primeiras
ruas da região. Na cartografia aparece também o trecho inicial da Alameda Taubaté (hoje a rua Borges de Figueiredo, em
vermelho) e da Alameda Bavária (av. Presidente Wilson em rosa). Na Mooca o tecido urbano foi condicionado pela presença
da ferrovia e da rua da Mooca, que como visto no segundo capítulo - Contexto histórico foram os elementos indutores da
ocupação da região. Segundo Rodriguez na área predomina o traçado ortogonal e paralelo a esses dois elementos.
A consolidação do traçado urbano e paisagem da Mooca ocorreu principalmente no final do século XIX e início do XX.
Nesse momento foram realizados os primeiros os loteamentos da Mooca, inicialmente com áreas destinada às indústrias
próximas a ferrovia e posteriormente o uso residencial e comercial nas “zonas mistas sub-ferrovia”. No Sara Brasil de 1930,
percebemos que a ocupação da área industrial da Borges de Figueiredo aparece bastante próxima do que é hoje, inclusive
com algumas residências que permaneceram. Também é possível notar que parte do rio Tamanduateí já se encontra retificado e a abertura da avenida Paes de Barros, um importante eixo de conexão e transporte na região e a implantação do
Parque da Mooca.
Uma modificação relevante que ocorreu foi o prolongamento da rua Borges de Figueiredo, da avenida Presidente Wilson e
o projeto do Parque da Mooca desenhado por Jorge Macedo Vieira em 1912. O Parque da Mooca é resultado do loteamento

Imagem 16. Vista geral do Cotonifício
Crespi. Fonte: Museu da Imigração
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do antigo Posto Zootécnico, que na primeira década do século XX foi deslocado para a Água Branca. O bairro possui
um programa misto de zona industrial e residencial. Macedo
Vieira projeta a extensão das ruas Borges de Figueiredo e avenida Presidente Wilson, além do parque industrial da Mooca
e uma zona residencial com traçado orgânico.
A sobreposição dos mapas de 1897 e 1930 mostra um arruamento a direita da ferrovia que não foi realizado em sua totalidade (ver imagens 13 e 14). Na margem esquerda nota-se a
existência de algumas ruas que posteriormente foram fechadas, gerando uma grande quadra. Deste arruamento restou
apenas a rua Serra de Paracaína. Sabe-se que a área ao norte
desta rua foi ocupada pela Companhia Antártica e segundo
a ata da 6ª Sessão Ordinária realizada em 05-02-1916² esta
empresa deveria fazer obras de compensação como a reabertura da rua Serra de Paracaína e seu prolongamento até a
rua D. Ana Nery, atravessando a avenida do Estado.

2. Câmara Municipal de São Paulo. Ata da 6ª Sessão Ordinária realizada em 0502-1916. 1916. Disponível em: <http://129.191.25.220/docs/Sessoes/Ordinarias/
006SO1916.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2019.
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Mapa 6. Planta geral da capital de São Paulo, desenhada por Gomes Cardim
em 1897 sobre mapa Sara Brasil de 1930. Fonte: imagem elaborada pela autora
sobre mapa Sara Brasil

O período marca a consolidação e construção da paisagem urbana conhecida hoje,
formada pela arquitetura industrial e os sobrados de aluguel e vilas operárias. Normalmente as fábricas eram grandes galpões horizontais que ocupavam praticamente
todo o lote, de alvenaria, com sheds para iluminação zenital, implantados próximos
a ferrovia e que se abriam para ela e em algumas fábricas haviam pequenos ramais
ferroviários.
Também faz parte dessa paisagem os sobrados e vilas construídos para a moradia
dos operários e trabalhadores da cidade. Estes também possuem elementos arquitetônicos em comum, como serem casas geminadas de um ou dois pavimentos, localizadas em lotes estreitos, de grande profundidade e sem recuo frontal. As vilas por
sua vez, foram implantadas em miolos de quadra e nota-se algumas tipologias de
vilas, algumas com ruas centrais e outras maiores com uma espécie de praça central.
Uma terceira forma de ocupação residencial é a de uma espécie de conjunto residencial que ocupava algumas quaras com um desenho específico e que nem sempre
se relaciona com a forma urbana do entorno.

Imagem 17. O Mapa Gomes Cardim
mostra um arruamento que nunca foi

Imagem 18. O local onde deveria haver
um arruamento formado por várias quadras retangulares foi ocupado pela fábrica
Antártica. Fonte: Google Earth
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2º período – 1930 a 1954
Entre os anos 1930 e 1954 há poucas alterações no desenho
das quadras, evidenciando a consolidação dessa região da cidade. Também não há mais os grandes vazios entre o centro
e a zona leste e um trecho maior do rio Tamanduateí está canalizado. O parcelamento do solo revela que a porção leste
foi ocupada principalmente por residências enquanto que a
faixa entre a ferrovia e o rio Tamanduateí predominam fábricas. Outro elemento de destaque construído nesse período foi a Paróquia São Rafael. Nota-se que no Sara Brasil há a
referência do Largo São Raphael, mas a igreja foi construída
somente em 1935.
“O bairro não pode contar sua história sem
falar na presença da Igreja neste local. A igreja
assumiu, no início, a assistência aos operários:
nela funcionava um ambulatório que prestava
os primeiros socorros quando um operário se
acidentava”, relatou o Pe. Wesley Pereira, pároco.
(PORTAL DA MOOCA)

Essa edificação junto ao Largo São Rafael é um dos poucos
espaços abertos públicos e de reunião da população. Por
conta do caráter industrial a região possui poucas áreas verdes e voltadas para o lazer da população.
Mapa 7. Redesenho do mapa de 1930 sobre o mapa Vasp Cruzeiro de
1954, em rosa as principais ruas e em laranja os elementos marcantes
do período, onde 1 é o Cotonifício Crespi, 2 a Antártica, 3 os Galpões
da Borges de Figueiredo e 4 a Paróquia São Rafael. Fonte: GEOSAMPA.
50 Imagem elaborada pela autora sobre mapa Vasp Cruzeiro

3º período – 1954 a 1973
O Gegran de 1973 mostra a abertura da avenida Alcântara Machado, a radial Leste, esta pode ser considerada a maior alteração no sistema viário que ocorreu desde então, isso porque
essa avenida cortou quadras ao meio, formando uma barreira entre a parte norte e sul da Mooca que não existia até então.
Observa-se a ocupação total do entorno da avenida Presidente Wilson, nesse momento houve a construção de fábricas
que possuíam características arquitetônicas distintas daquelas do início do século XX. Apesar de conservar a horizontalidade, a ocupação quase total do lote e os sheds de iluminação,
estas eram de concreto armado em vez de alvenaria de tijolos
e possuíam área ainda maiores que as primeiras. Desse momento destaca-se a fábrica de eletrodomésticos da Arno (em
parte demolida) e a Lorenzetti (em parte ainda ativa).

Mapa 8. Redesenho do mapa Vasp Cruzeiro de 1954 sobre o
mapa Gegran de 1973.Em rosa as principais ruas e em laranja os
elementos marcantes do período, onde 1 é o Cotonifício Crespi,
2 a Antártica, 3 os Galpões da Borges de Figueiredo e 4 a Paróquia São Rafael. Fonte: GEGRAN. Imagem elaborada pela autora
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4º período – 1973 aos dias atuais
Entre 1973 e 2004 ocorreram poucas mudanças no viário,
com exceção da rua da Mooca foi alargada e construído um
viaduto Prof. Alberto de Mesquita Camargo. Nesse período
iniciou a verticalização do bairro, pois começam a surgir empreendimentos imobiliários localizados onde antes haviam
fábricas ou conjuntos de sobrados. O sistema viário encontra-se consolidado e a partir de 2004 notam-se as transformações na escala do lote e da edificação e o processo de verticalização da região. Muitas residências tiveram suas fachadas modernizadas ou foram colocadas abaixo dando lugar a
sobrados modernos.
Do ponto de vista do uso dos solos não é possível identificar
exatamente o uso de cada edificação ao longo dos anos, mas
fica claro que a função industrial do bairro diminuiu e que
hoje é um bairro voltado ao comércio, serviços e residencial.
Levando isso em consideração é possível prever que a porção
oeste do bairro, onde ainda se concentram as fábricas, deve
passar por transformações no uso dos solos e provavelmente terá seu tecido urbano alterado visto que é formado por
grandes glebas que não condizem com as dinâmicas atuais
da região.
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Mapa 9. Em vermelho o redesenho do mapa Gegran sobre o MDC. Em
rosa as principais ruas e em laranja os elementos marcantes do período, onde 1 é o Cotonifício Crespi, 2 a Antártica, 3 os Galpões da Borges
de Figueiredo e 4 a Paróquia São Rafael.Fonte: Geosampa. Imagem elaborada pela autora

Análise dos arruamentos
Os arruamentos junto ao quarteirão são os elementos morfológicos mais fáceis de perceber pelos usuários uma vez que
é a expressão do espaço público, sendo onde ficam claras
as relações entre a edificação e a cidade. São os elementos
que conferem a identidade do bairro, pois na maioria das vezes é seu desenho que forma o tecido urbano. A análise dos
quarteirões e arruamentos da Mooca partiu do redesenho
dos arruamentos buscando identificar suas transformações,
num segundo momento foram realizadas visitas in loco com
o objetivo de constatar a natureza dessas mudanças. Alguns
documentos estavam em má qualidade, dificultando o redesenho, assim, para a análise foram selecionados os desenhos
com melhor qualidade e níveis de detalhe³. Esse estudo levou a elaboração da cartografia Cronologia Urbana na qual
foi possível traçar a cronologia urbana da área de estudo com
mais detalhes e confirmar a consolidação do traçado urbano.

3. Os desenhos não utilizados para a análise foram incluídos
nos anexos desse trabalho, junto a uma tabela organizando
os produtores do espaço e a fonte de cada material.
Mapa 10. A cronologia urbana foi realizada com base nos
arruamentos levantados na PMSP. Nele foi possível constatar
que a estrutura do bairro se consolidou na primeira metade
do século XX. Fonte: mapa elaborado pela autora

53

Arruamento 1 - 1891
Arruamento de 1891 revela o entorno da rua Borges de Figueiredo (antiga alameda Taubaté) e é o documento mais antigo encontrado sobre a região. Nele é possível notar a configuração de
lotes residenciais e industriais, sendo os industriais localizados
ao longo da rua Borges de Figueiredo e dispostos paralelamente
a linha férrea. A sobreposição no mapa de 2004 mostra que o
desenho urbano se manteve e ocorreram modificações no nível do lote, uma vez que houve o parcelamento do solo.
Até hoje essa área concentra galpões industriais, entre eles destaca-se as Antigas Oficinas Vanorden e o conjunto dos Moinhos
Minetti Gamba. Na esquina da rua Borges de Figueiredo com a
rua Guaratinguetá foi construído um grande condomínio residencial, evidenciando as transformações urbanas que a região
passa. As edificações mais antigas ocupam praticamente todo o
lote e não possuem recuos, já as edificações recentes possuem
os recuos obrigatórios pelas legislações atuais.

Imagem 22. Luzes

da

54 Mooca. Foto de autoria

Imagem 21. Conjunto de sobrados nas proximidades da rua Borges de Figueiredo

Imagem 19. Mapa dos loteamentos próximos a atual rua Borges de Figueiredo. Fonte: MARTINS, p.172

Imagem 20. Sobreposição do arruamento original sobre MDC. Imagem
elaborada pela autora

Arruamento 2 - 1912
A rua Piracanjuba (antiga Vila Elisa Pisoti) foi traçada em 1912 e
trata-se de uma pequena rua sem saída com início na rua Taquari,
próximo ao Cotonifício Crespi. Possui traçado ortogonal e lotes
com medidas próximas conservadas até hoje. Durante a visita foi
possível constatar que as edificações foram descaracterizadas e
não condizem com as propostas no projeto original, em uma das
esquinas há um edifício de três pavimentos e no fundo da vila há
um acesso para um estacionamento. As edificações não apresentam recuos e predominam edificações de dois a três pavimentos.
Imagem 23. Planta da Villa Elisa Pizzotti. Fonte: MARTINS, p.177

Imagem 25. Vista da rua Piracanjuba
atualmente. Foto de autoria própria

Imagem 26. Casas localizadas na rua.
Foto de autoria própria

Imagem 24. Sobreposição do arruamento original sobre MDC.
Imagem elaborada pela autora
55

Arruamento 3 - 1913
Projeto de 1913 a Vila Baronesa de Arary foi erguida pelo Barão de
Arary e está localizada em frente ao Cotonifício Crespi. Apresenta traçado ortogonal e lotes com dimensões regulares. Muitos sobrados geminados propostos no projeto original estão presentes
até hoje na rua Iolanda. Quanto as edificações da rua Visconde de
Laguna não é possível afirmar se são as mesmas uma vez que a
planta original não condiz com as edificações existentes. A taxa de
ocupação dos lotes é máxima e predominam edificações de dois e
três pavimentos.
Imagem 27. Projeto da Vila operária Baronesa da Arary. Fonte:
MARTINS, p.178

Imagem 29. Vista para a rua Iolanda. Foto de autoria própria
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Imagem 28. Sobreposição do arruamento original sobre MDC.
Imagem elaborada pela autora

Arruamento 4 - 1923
A rua Leocardia Cintra conecta a rua Orvile Derby a av. Paes de
Barros, foi projetada em 1923 a pedido da senhora Leocardia
Cintra. Na planta original não há a indicação das construções
apenas uma linha demarcando o recuo frontal e de fundo de
lote. O parcelamento do solo foi bastante modificado, nota-se
a presença de edifícios que ocupam dois ou mais lotes originais. O desenho da rua também foi alterado com a abertura
das ruas Henrique Dantas e Tijiguaçu. Na rua Leocardia Cintra
predomina o uso misto com residências assobradadas, lojas
com sobreloja e edifícios residenciais.

Imagem 32. Residência localizada na
rua Leocardia Cintra. Foto de autoria
própria

Imagem 30. Projeto do arruamento da rua Leocardia Cintra. Fonte: Arquivo
Histórico Municipal

Imagem 31. Sobreposição do arruamento original sobre MDC. Imagem
elaborada pela autora
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Arruamento 5 – 1923
Esse arruamento foi proposto em 1932 pela Companhia Têxtil para um conjunto de residências geminadas e faz divisa com o loteamento do Parque da Mooca. Está localizado
entre o Largo São Rafael e a avenida Paes de Barros. Possui traçado orgânico e lotes de tamanho regular, estreitos e profundos. As construções possuem recuo frontal, com exceção das localizadas na rua Henrique Dantas (que também são os menores lotes). Até hoje
predomina o uso residencial e a persistência de algumas casas mais antigas, parte delas
foram reformadas e apresentam elementos modernos como janelas e portas de aço. Na
visita foi possível constatar algumas residências que destoam do conjunto e que as ruas
são de paralelepípedo.

Imagem 33. Projeto de arruamento atrás da Igreja São Rafael. Fonte:
MARTINS, p.214
Imagem 34. Sobreposição do arruamento original sobre MDC. Imagem elaborada pela autora
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Imagem 35. Casas localizadas na
rua Henrique Dantas, nota-se que
formavam um conjunto. Foto de
autoria própria
Imagem 36. Bar localizado nas
proximidades do Largo São Rafael.
Foto de autoria própria

Arruamento 6 - 1934
Projeto de 1934 realizado pelo Banco de Comércio e Indústria de São
Paulo para uso residencial. O arruamento de regular e monumental,
na qual as ruas estreitas conduzem a uma praça circular com uma
grande árvore, esse traçado destoa da forma urbana do entorno.
Conserva a tipologia de sobrados geminados com dois pavimentos
e sem recuos.

Imagem 37. Vista para
a praça circular localizada na rua dos Bancários. Foto de autoria
própria
Imagem 38. Planta da
abertura da Rua dos
Bancários. Fonte: MARTINS, p.215
Imagem 39. Sobreposição do arruamento
original sobre MDC.
Imagem elaborada pela
autora
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Arruamento 7 -1937
O conjunto de residências da rua Pedro de Lucena data 1937
nos terrenos do sr. José Tuquim. O traçado regular com formato em U conecta essa rua Araribóia, próxima ao Largo
São Rafael. No projeto inicial não foi demarcado o loteamento, mas na visita in loco foi possível notar que se tratava
de um conjunto de residências geminadas espelhadas de
dois pavimentos e que foram bastante modificadas.
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A pesquisa realizada permitiu a compreensão da área analisada e uma
das conclusões que foi possível chegar é a de que o tecido urbano foi se
consolidando ao longo da primeira metade do século XX, período onde
ocorreram loteamentos de particulares. Provavelmente as residências
construídas nesse período eram destinadas aos operários e imigrantes
que habitavam o bairro. Também foi possível notar as transformações
urbanas que ocorreram no nível do lote e que as ruas “isoladas” preservaram as características (por exemplo a rua dos Bancários e a rua São
Rafael), por outro lado as ruas que se conectam aos eixos, como a rua da
Mooca e a avenida Paes de Barros, foram mais alteradas.

Imagem 40. Residências localizadas na rua Pedro
de Lucena. Foto de autoria própria
Imagem 41. Arruamento atrás do Largo São Rafael.
Fonte: PMSP/SMUL
Imagem 42. Sobreposição do arruamento original
sobre MDC. Imagem elaborada pela autora
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4. O patrimônio industrial da Mooca
Desde a década de 1960 quando se iniciou o processo de
desconcentração industrial a Mooca passou por mudanças
urbanas que conferiram à região novos usos e significados.
A saída das fábricas provocou o esvaziamento da região e
os grandes galpões perderam seu uso original, alguns foram
convertidos em outras formas de ocupação e outros demolidos. Por esse motivo a região tem sido alvo de propostas de
revitalização urbana, como operações urbanas consorciadas,
e de novos empreendimentos imobiliários. Nesse contexto
se insere a questão do patrimônio histórico industrial presente no bairro que possui uma estreita relação com a ambiência urbana, sendo necessário pensar essas transformações
com o olhar voltado para essas arquiteturas.
A Mooca foi um dos primeiros bairros fabris de São Paulo e
por isso concentra testemunhos dos processos de industrialização. Esses testemunhos estão inseridos desde o tecido
urbano marcado por grandes lotes industriais em contraste
com residências modestas até na arquitetura marcante de
algumas dessas fábricas. Assim o patrimônio industrial da
Mooca extrapola a dimensão arquitetônica e deve ser considerado em sua dimensão urbana, onde deve “cada vez mais
abarcar não apenas os aspectos formais relativos à unidade
e à diversidade dos conjuntos construídos, como também as
atividades existentes, as relações cotidianas ali abrigadas, os
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espaços de sociabilidade” (RUFINONI, 2013, p.124). Entretanto, nem sempre essas relações são respeitadas, resultando
em transformações que as negam ou as deturpam.
Quando consideramos a esfera urbana do patrimônio industrial, ou seja, a importância da ambiência urbana para a
salvaguarda fica clara a necessidade de preservar essas edificações. Evidentemente que não se trata de preservar tudo
indiscriminadamente, mas de pensar o ambiente urbano
como um organismo formado por diversas camadas do tempo onde o antigo e o novo podem conviver harmonicamente.
Promovendo essa convivência, o ambiente
urbano antigo deixaria de ser visto como uma
imagem acabada, completa, concepção que o
furta da historicidade que o faz vivo e mutável.
E a salvaguarda desse ambiente não seria uma
conservação integral de uma soma de obras, e
sim a manutenção de relações de massas e de
espaços, situação que o consente a inserção de
um novo edifício, desde que este se subordine
às escalas e relações pré-existentes. (RUFINONI,
2013, p.117)

No capítulo anterior - Morfologia Urbana da Mooca buscamos compreender a estrutura do tecido urbano e a evolução urbana da Mooca com o objetivo identificar e entender
a relevância desse patrimônio industrial. Ficou evidente
que o traçado urbano foi condicionado pelo uso industrial

e residencial, resultando em uma configuração espacial que
revela a história dessa região. As zonas industriais possuem
paisagem homogênea, marcada pela horizontalidade dos
galpões e grande extensão territorial. Em contrapartida, as
zonas residenciais apresentam diferentes tecidos urbanos,
alguns com desenho ortogonal e outros orgânicos.
Ao longo dos anos a questão da dimensão urbana do patrimônio industrial foi considerada em estudos e inventários,
por exemplo, o inventário realizado na década de 1970 pela
Coordenadoria Geral de Planejamento (COGEP), da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) por ocasião da implantação
da Linha 3 do Metrô. Esse estudo conhecido por “Patrimônio Ambiental Zona Metrô-Leste” (ZML) e identificou uma
série de imóveis industriais que possuíam interesse para a
preservação, embora não tenha realizado a proteção desses bens. Ainda na década de 1970 a Empresa Municipal
de Urbanização (Emurb) realizou a sondagem dos “Galpões
Industriais significativos” do Brás e da Mooca, “destacando
aspectos urbanos considerados marcantes, como a presença
de galpões industriais e vilas habitacionais, com o intuito de
fundamentar futuros planos de reurbanização naquela região, impulsionados pelas obras do metrô” (RUFINONI, 2012,
p.225). Esses e outros estudos realizados na esfera acadêmica
evidenciam a importância da escala urbana para o entendimento dessa tipologia de patrimônio histórico.
A Mooca apresenta potencial para transformações devido
a sua localização, oferta de transporte e além disso possui

grandes áreas ociosas ou subutilizadas. Por esses motivos a
região desperta o interesse de agentes imobiliários e do poder público para o desenvolvimento de projetos de reabilitação urbana. Em 2002 durante a elaboração do Plano Diretor
Estratégico de 2002 foi demarcado o perímetro da Operação
Urbana Diagonal Sul4, no ano seguinte foram desenvolvidos
os Planos Regionais Estratégicos onde foram consideradas as
características relativas à formação da paisagem e a morfologia urbana. Por fim, em 2004 na elaboração final do Plano
Diretor Estratégico foram demarcadas as Zona Especial de
Proteção Cultural (ZEPEC), que são áreas destinadas a preservação, salvaguarda e valorização de bens definidos como
patrimônio cultural. Através da indicação da população algumas edificações da Mooca foram demarcadas como ZEPEC e
posteriormente tombadas.

4. Tanto o perímetro como o nome dessa operação tiveram alterações no decorrer do tempo. Hoje seu perímetro é menor e é chamada de Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí.
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Bens tombados
A região de estudo desse trabalho se concentra em uma porção do território da Mooca, nesse recorte há bens tombados
na esfera municipal e estadual e a maior parte desses tombamentos está relacionada ao passado industrial do bairro,
sendo a grande maioria fábricas e galpões. Apesar do reconhecimento e proteção de alguns bens é necessário lembrar
que o trabalho de identificação não está completo e que ao
longo do tempo algumas edificações foram demolidas.
Parte dos tombamentos ocorridos na região passaram por
processos conturbados, como por exemplo o tombamento
do Cotonifício Crespi (Resolução 06/CONPRESP /2016) e o da
Chaminé da Fábrica União (Resolução 05/CONPRESP/2010).
Em ambos os processos foram abordadas questões sobre a
relação entre as novas edificações e o pré-existente, prova
que para o tombamento de remanescentes industriais da rua
Borges de Figueiredo (Resolução 14/CONPRESP/2007) foi realizado um estudo para verificar o “valor histórico e arquitetônico das edificações e, principalmente, para verificar suas
relações com o entorno, no sentido de verificar o conceito
de “ambiência urbana” ” (RODRIGUES, 2012, p.72), o estudo
resultou em uma limitação de altura para as construções
envoltórias e resultou em protestos do mercado imobiliário.
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Mapa 11. Bens tombados na área de estudo. Fonte: Geosampa

Ítem Identificação

Órgão

Resolução

1

Galpões da rua Borges de Fi- Conpresp
gueiredo

2

Grandes Moinhos Minetti Conpresp/Condephaat 14/Conpresp/2007
Gamba
Condephaat – 55902/07

3

Chaminé da União

4

Escola
Cruz

Estadual

Conpresp

14/2007

05/2010

Oswaldo Conpresp/Condephaat 29/Conpresp/2014
Condephaat - 24929/86

5

Cotonifício Crespi e Estádio Conpresp
Conde Rodolfo Crespi

06/2016 (ratificação de abril
de 2019 incluiu o tombamento do estádio)

6

Fábrica da Antártica

Conpresp

19/2016

7

Creche Marina Crespi

Conpresp

42/2017
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Os Galpões da rua Borges de Figueiredo
Localizada próxima a linha férrea, a rua Borges de Figueiredo é um
dos pontos mais antigos da Mooca e concentra vários galpões industriais do final do século XIX e início do XX. Esse eixo desenvolveu-se
após a implantação da ferrovia São Paulo Railway em 1867 e ali se
instalaram fábricas de bens de consumo não duráveis como “tecido,
óleo, sabão, fósforos, biscoito e beneficiamento de arroz; moinho de
trigo e gráfica; bem como armazéns para estocagem de café e outros
produtos. Complementavam o conjunto, área e galpões de apoio à
atividade da ferrovia” (GUIA DE BENS CULTURAIS DE SÃO PAULO,
2012, p.184). Normalmente esses galpões eram implantados em grandes lotes com fachadas voltadas a alameda Taubaté (hoje a rua Borges
de Figueiredo) e para a ferrovia, onde eram realizados ramais ferroviários individuais.
Inspirados na arquitetura industrial inglesa a maioria dos galpões
possuíam linguagem parecida: eram modulares, de alvenaria de tijolos aparente, telhados com soluções tipo shed ou lanternim sustentados por tesouras metálicas ou de madeira e em alguns casos
a presença de chaminés bem altas. A implantação desses galpões
produziu “um conjunto regular de fachadas que se sucediam em
alinhamento, definindo uma paisagem urbana com forte identidade
industrial” (GUIA DE BENS CULTURAIS DE SÃO PAULO, 2012, p.184).
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Antigas Officinas da Sociedade Anônima Casa Vanorden
A Sociedade Anônima Vanorden foi fundada em 1888 por Henrique e René Vanorden, era
uma das maiores tipografias de São Paulo. Imprimia materiais para repartições públicas,
bancos e para a estrada de ferro inglesa e realizava encadernação e impressão em aço e
cobre (MARTINS, p.177). O escritório e a loja funcionavam na rua do Rosário (atual rua XV
de novembro), no centro de São Paulo e em 1909 inaugurou na Mooca a oficina em um
galpão modular localizado na alameda Taubaté, atual rua Borges de Figueiredo em um
terreno próximo à Estação Mooca, que naquela época ainda pertencia a São Paulo Railway.

Imagem 43. Propaganda da Casa Vanorden. Fonte: São Paulo Antiga

O projeto para as Oficinas Vanorden na Mooca é de autoria do arquiteto norte americano
Jorge Krug (1869 – 1919) e foram construídos entre 1909 e 1911. Formado na Universidade
de Pensilvânia, Jorge Krug chegou ao Brasil em 1889 para trabalhar na construção civil com
o pai William Krug. Entre suas principais obras está o Hospital Samaritano. Contribuiu no
escritório técnico de Ramos de Azevedo e foi professor da Escola de engenharia do Mackenzie. (LODY, 2015, p.188).
O projeto apresentado a prefeitura em 1909 é de um edifício de dois pavimentos que marca a esquina das ruas Borges de Figueiredo e Monsenhor Felipo e uma série de oito galpões
modulares. Em 1911 foi apresentado um segundo projeto onde foi proposto a adição de
mais nove galpões, totalizando 17 galpões. A observação das figuras 36 e 37 revelam algumas modificações ocorridas ao longo dos anos, como a retirada de uma porta e uma janela
na fachada da rua Monsenhor Felipo, a adição de dois módulos no sobrado e a retirada de
uma espécie de frontão do telhado e substituição por uma platibanda.
Os pilares de madeira sustentam as tesouras o telhado revestido por telhas cerâmicas e os
sheds que permitem a iluminação natural de toda a oficina. Cada módulo possui 20m de
profundidade por 4,50 de largura e pé direito de 4,50m e vão de 6,30.

Imagem 44. Oficinas Vanorden, foto
anterior a 1911. Fonte: São Paulo Antiga

Imagem 45. Fotografia tomada do mesmo ângulo em 2018. Fonte: autoria pró67
pria

Imagem 46. Planta apresentada na prefeitura para construção em 1909. Fonte: Imagem 47. Projeto apresentado em 1911 na prefeitura para adição de mais
Arquivo Histórico Municipal, processo nº 1909_000.437
9 galpões. Fonte: Arquivo Histórico Municipal, processo nº 1909_000.437
Imagem 48. Cronologia de construção. Elaborado pela autora
Imagem 49. Acesso a Estação Juventus-Mooca. Autoria Própria
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Imagem 50. Vista de parte da fachada a partir da rua Borges de Figueiredo.
Autoria própria
Imagem 51. Detalhe da porta de correr original, ainda em funcionamento
pelos funcionários. Autoria própria

Não foram localizadas fotos internas da época que os galpões funcionavam como gráfica, mas provavelmente o local foi pintado com as cores da marca do estacionamento. O volume do sobrado
sofreu algumas modificações, como a adição de uma plataforma elevatória de carros. Na figura 41
nota-se a presença de uma chaminé e de uma sala para funcionários que parecem ser bastante
antigos, porém não foi encontrado registros dessas adições nas plantas.
Em 2007 as Oficinas Vanorden foram tombadas pelo CONPRESP na Resolução 14/2007 sob as
seguintes diretrizes

Imagem 52. Fotografia tomada no interior da oficina
Autoria própria

a)
Preservação integral do conjunto de dezessete galpões modulares que fazem
frente para a rua Borges de Figueiredo e do antigo escritório na esquina da rua Borges
de Figueiredo com rua Monsenhor João Felipo (edifício 1), incluindo os remanescentes de
seu sistema construtivo, como estruturas, tesouras, coberturas, alvenarias, envasaduras e
caixilhos

A resolução também determina o limite de gabarito para novas construções no entorno do imóvel
de 25m de altura, com o objetivo de preservar as referências na paisagem tanto das chaminés remanescentes, quanto das construções tomavas de maior porte.

Imagem 53. Hoje funciona
como um estacionamento.
Autoria própria

Imagem 54. Detalhe das
tesouras de madeiras e telhado. Autoria própria
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Grandes Moinhos Minetti Gamba

Conjunto de Galpões e Armazéns

Endereço: rua Borges de Figueiredo, 300, 498 e 510

Endereço: rua Borges de Figueiredo, 964 a 1004

Projeto: August Fried | João Grass | Antonio Ambrogi

Projeto: -

Ano de construção: 1909 a 1938

Ano de construção: Década de 1920 (Artec) e 1940 (Cafelit)

Uso original: industrial/ armazenagem

Uso original: industrial/ armazenagem

Uso atual: educacional

Uso atual: armazenagem

O conjunto Grandes Moinhos Minetti Gamba é formado por
diversas construções que inicialmente abrigaram atividades
de moagem de trigo, beneficiamento de arroz, fabricação de
óleo e sabão e se destaca na paisagem devido a suas dimensões e características arquitetônicas. As edificações foram
construídas entre 1909 e 1938 em uma quadra delimitada de
um lado pela rua Borges de Figueiredo e do outro pela linha
férrea. Abrigou atividades industriais até meados da década
de 1960, após a desativação das fábricas o conjunto foi desmembrado e alugados para diferentes locatários, levando
a descaracterização e degradação de algumas edificações,
durante a década de 1990 funcionou no local a casa noturna
Moinho Santo Antônio e posteriormente o local era alugado
para eventos. Atualmente o conjunto passa por reformas e
irá abrigar a Faculdade das Américas (FAM).

Conjunto de sete galpões sendo quadro módulos construídos
na década de 1920 e pertenciam à Artec, uma tinturaria e estamparia de tecidos, e os outros três construídos na década
de 1940 pela Cafelit para armazenagem de café. Os galpões da
Artec são formados por quatro módulos iguais de alvenaria de
tijolos aparentes com elementos decorativos em sua fachada.
Construído na década de 1940 os três galpões da Cafelit são
de estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolo revestido, sendo o galpão do meio mais alto que os laterais. Cada
módulo possui telhado de duas águas. O estado de conservação desses galpões é regular, apresentam algumas pichações
e houveram poucas modificações externas aparentes. Os galpões mais modificados são os da Cafelit, onde foram retiradas
as portas originais e substituídas por portões metálicos.
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Conjunto de depósitos para café, posteriormente pertencentes à CEAGESP
Endereço: rua Borges de Figueiredo, 1098 a 1250
Projeto: Georg Kemnitz
Ano de construção: 1927 a 1929
Uso original: industrial/ armazenagem

Composto por 12 galpões modulares de estrutura em concreto armado
marcada na fachada, vedação em alvenaria de tijolos e a cobertura de
duas águas é sustentada por uma estrutura de madeira. Alguns galpões
foram demolidos restando apenas as fachadas e muitas estão pichadas.

Uso atual: armazenagem

Sociedade técnica Bremensis e Schimdt Trost
Endereço: rua Borges de Figueiredo, 1294 e 1358
Projeto: Frederico Faust
Ano de construção: 1952
Uso original: industrial/ armazenagem
Uso atual: armazenagem

O conjunto se diferencia das outras construções por conta de sua implantação recuada da rua e da estrutura em concreto armado, possuem
cobertura de duas águas com estrutura de madeira. É composto por
três galpões de dois pavimentos, ladeados por um galpão de um pavimento e um sobrado, antiga casa do porteiro. A fachada se destaca por
conta da composição de “testadas triangulares e curvas voltadas para
a ferrovia” (GUIA DE BENS CULTURAIS DE SÃO PAULO, 2012, p.189). O
conjunto se encontra bem conservado e foi restaurado pelo arquiteto
Nelson Ferreira dos Santos.

Imagem 55. Vista parcial das edificações que foram muradas. Foto de autoria própria
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Armazéns da Antiga São Paulo Railway
Endereço: av. Presidente Wilson, 1009
Projeto: Fox e Mayo engineers
Ano de construção: Uso original: industrial/ armazenagem
Uso atual: armazenagem
Localizados na avenida Presidente Wilson, próximo ao acesso da Estação Mooca-Juventus, o conjunto de três galpões
modulares abrigavam atividades de “apoio à ferrovia, como
manutenção dos trens, as construções foram implantadas
em uma grande área com pátio de manobras” (GUIA DE BENS
CULTURAIS DE SÃO PAULO, 2012, p.186), hoje ali funciona o
Porto de Areia, onde é armazenado areia para construção civil.
A implantação desses galpões conforma uma espécie de praça de acesso a estação de trem. Os galpões possuem estrutura
de ferro fundido, cobertura de duas água e fachadas de tijolo
aparente “ornada com frisos, molduras, frontões triangulares
com óculo central, bem como janelas e portas em arco” (GUIA
DE BENS CULTURAIS DE SÃO PAULO, 2012, p.186).
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Imagem 56. Vista dos galpões a partir da praça de saída da Estação Mooca
Juventus. Foto de autoria própria

Fábrica da Antártica

É outro elemento industrial marcante na paisagem e relevante para o desenvolvimento da Mooca. Em um grande lote lindeiro a ferrovia foi instalada em 1892 a Cervejaria Bavária, que emprestava seu nome para a rua que
ali existia, hoje a avenida Presidente Wilson,
era um prédio vistoso construído de tijolos, na frente havia o
escritório com um chalé e nos fundos um desvio da linha férrea
da São Paulo Railway, contribuindo para o escoamento da
produção e recebimentos dos produtos importados. A extensão
da fábrica era de 250 metros de frente por 100 de fundos, tendo
a parte mais alta do edifício 30 metros e a chaminé possuía 36
metros. (SOUSA, 2010. P.49)

A cervejaria Antártica foi fundada em 1888 e inicialmente produzia gelo e
cerveja. Suas instalações fabris eram na Água Branca e somente em 1904
a Antártica instala-se na Mooca. Ao longo dos anos a cervejaria cresceu e
adquiriu diversas outras empresas do ramo, no início da década de 1990 a
fábrica da Mooca foi desativada, desde então a edificação está desocupada.
O complexo foi tombado pelo Conpresp em 2016 (resolução 19/
Conpresp/2016) e determinou a preservação integral da chaminé e da arquitetura e elementos externos de seis edificações. Até o momento o imóvel está desocupado, embora existam projetos para ocupação, como um
complexo cultural e comercial ou parte do futuro Parque Porto de Areia,
proposto na Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí.

Imagem 57. Parte do Complexo da Antártica. Foto de autoria
própria

A Fábrica da Antártica é uma das mais antigas da Mooca e como o Cotonifício Crespi empregou muitos imigrantes e moradores do bairro. Estes
locais guardam parte da memória do trabalho e do cotidiano do bairro,
além de serem elementos marcantes na paisagem por conta de suas arquiteturas monumentais que são realmente pontos de referência para a
população deste bairro.
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5. Leitura Urbana

Nos capítulos anteriores foram estudadas a estrutura e a evolução urbana e histórica da Mooca, esse capítulo propõe a observação sobre
os reflexos dessa formação urbana no contexto atual e identificar os
elementos marcantes da paisagem e os novos usos do solo. A leitura foi
realizada através de visitas in loco, análise de dados georreferenciados
obtidos no portal Geosampa e leitura de notícias recentes. Completa a
leitura urbana a pesquisa sobre a legislação incidente na área, como o
zoneamento e as diretrizes para a Operação Urbana Consorciada.
Para o planejamento urbano a leitura é um instrumento de diagnóstico para sugerir diretrizes de intervenção e políticas públicas. A partir
da leitura urbana espera-se compreender quais as tendências de ocupação e usos para o bairro da Mooca, como esse espaço se insere na
cidade atual e qual a sua identidade. O objetivo é propor um projeto
de arquitetura que se relacione com o entorno histórico industrial e
promova a inserção da área nas dinâmicas atuais da cidade.

74

Limites
Segundo Kevin Lynch limites são elementos da cidade que
configuram a quebra de duas regiões, por exemplo rios, estradas e viadutos. Na área de estudo a ferrovia é um limite muito
marcante pois divide a região fisicamente e de cada lado da
ferrovia a cidade se desenvolve de maneiras distintas. Outro
limite presente na região é a Linha de Energia que corta alguns quarteirões e lotes.

Mapa 12. A dimensão dos lotes industriais dificulta o caminhar do pedestre.
Imagem elaborada pela autora
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Elementos marcantes
São considerados elementos marcantes pontos de referência
como praças, edificações e monumentos, ou seja, marcos da
paisagem e possuem características singulares. Nessa região
os principais elementos marcantes são as edificações industriais, a Paróquia São Rafael e os conjuntos e vilas residenciais.
Os galpões industriais marcam a paisagem do bairro por conta de sua escala e chaminés, por exemplo, é possível se localizar ao procurar a chaminé da fábrica da Antártica ou o grande
edifício do Cotonifício Crespi. Os edifícios fabris são um testemunho da história do bairro e na rua Borges de Figueiredo
foram conservados diversos galpões do início do século XX.
Outro elemento de destaque são os conjuntos residenciais
e vilas operárias. O Estádio Conde Rodolfo Crespi do Esporte Clube Juventus é um ponto de destaque na paisagem por
causa de sua escala e importância para o bairro. É um ponto
de encontro dos moradores e torcedores do Juventus. Outro
ponto de encontro para os moradores do bairro é a Paróquia
São Rafael, esta também é um elemento marcante por conta
de sua arquitetura neogótica e contrastante com a do entorno.
Mapa 13. Em laranja foram destacados os pontos de referência do ponto de
vista histórico do bairro
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Uso dos solos predominante
Ainda existe uma grande área industrial na região, principalmente no eixo da rua Borges de Figueiredo e avenida
Presidente Wilson, contudo, estas fábricas são menores e
concentram menos trabalhadores que as do início do século XX. Entre essas edificações há as que foram convertidas
em showrooms e sede administrativa, caso da Companhia
Antártica (atual AMBEV) e da Lorenzetti. Há também grandes
galpões desocupados ou usados como depósito de mercadoria e estacionamentos. O uso e destino desses galpões são
alvo de discussões sobre patrimônio histórico (pois muitos
são tombados) e o crescimento da cidade. Enquanto algumas
edificações estão subutilizadas há outras que passam por reformas para abrigar diferentes usos, é o caso dos Moinhos
Gamba que será convertido em uma universidade.
O comércio instalou-se ao longo de ruas que conectam bairros, por exemplo, a rua da Mooca e a avenida Paes de Barros.
Na região predomina o comércio popular, com lojas de departamento, de móveis e utilidades para a casa. Também há
restaurantes, um grande atrativo do bairro. Quanto aos serviços há muitas mecânicas, marcenarias e serralherias.

conservam o tamanho do lote e a forma de ocupação, muitas
vezes sem recuos e um ou dois pavimentos.
Na área de estudo há poucos equipamentos públicos predominando os de uso educacional. Em uma análise mais
abrangente constatou-se que no entorno há hospitais e
equipamentos culturais.
Os lançamentos imobiliários estão localizados principalmente na região entre a linha férrea e a avenida Paes de
Barros. Esses lançamentos são em sua maioria residenciais
e com gabarito mais alto, não foi possível localizar o ano de
lançamento de cada empreendimento, mas nota-se que a
maioria foi construída no período entre 1973 e 2004. Outro
ponto que deve ser levado em consideração é que alguns
desses lançamentos, principalmente os na rua Borges de
Figueiredo foram erguidos em terrenos que anteriormente
era de uso industrial. Esses empreendimentos são um dos
elementos de maior alteração no bairro. Do ponto de vista
da paisagem urbana quebram com a imagem e identidade
fabril e horizontal.

Quanto ao modo de morar, percebemos a coexistência de
sobrados e condomínios verticalizados, revelando que a
região passa por grandes transformações. Muitas casas foram reformadas e em parte descaracterizadas, entretanto,
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Mapa 14. Uso dos solos predominantes. Fonte: Geosampa
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Mapa 15. Equipamentos existentes na região. Fonte: Geosampa. Imagem

Áreas públicas de lazer/ Áreas verdes
O bairro carece de áreas verdes e de lazer, o que acarreta no deslocamento dos moradores para regiões vizinhas.
Não há áreas verdes como praças e parques e as ruas são
pouco arborizadas, levando em consideração a topografia
e hidrografia da região revela-se um problema de drenagem e impermeabilização do solo.

Imagem 58. Fonte: Prefeitura Regional da Mooca
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Zoneamento
Após a elaboração do Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014
foi proposto um novo zoneamento para a capital paulista. O
zoneamento tem como objetivo estabelecer diretrizes de
usos e ocupação dos lotes. Na região estudada foi levado em
consideração os usos atuais e as ações futuras visando a qualificação ambiental, social, econômica e cultural.
No trecho estudado predominam as Zonas de Operação Especial (ZOE), Zonas Mistas (ZM), Zonas de Centralidade (ZC) e
Zonas Especiais de Interesse Social 3 (ZEIS 3). Estas zonas são
classificadas como territórios de qualificação, ou seja, “buscam a manutenção de usos não residenciais existentes, o fomento às atividades produtivas, a diversificação de usos ou o
adensamento populacional moderado, a depender das diferentes localidades que constituem esses territórios.” (GESTÃO
URBANA)
Mapa 16. Zoneamento vigente. Fonte: Geosampa. Imagem elaborada pela autora
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Zonas de Operação Especial (ZOE)

onde há uma intensa atividade comercial.

São definidas por áreas destinadas a abrigar atividades com
características únicas, como grandes áreas de lazer, esporte e recreação, centro de eventos e aeroportos. No trecho
estudado os locais definidos como ZOE abrigam atividades
de uso industrial, como o Porto de Areia que refina e estoca
areia.

Zonas Especiais de Interesse Social 3 (ZEIS 3)

São zonas destinadas a promover moradia digna para a população de baixa renda através da regularização fundiária,
recuperação ambiental e melhorias urbanísticas. Nesses locais são propostas novas Habitações de Interesse Social (HIS)
e Habitações de Marcado Popular (HMP). O zoneamento propões cincos diferentes formas de ZEIS e as ZEIS 3 são caZonas Mistas (ZM)
São locais onde são estimulados os usos residenciais e não racterizadas por terrenos ou imóveis subutilizados em locais
residenciais promovendo a diversidade de usos e com den- com infraestrutura urbana e oferta de empregos.
sidade construtiva e demográfica baixas e médias. Outra ca- Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC)
racterística das zonas mistas é a preservação da morfologia Na região estudada há ainda as Zonas Especiais de Preserurbana existente em detrimento das grandes transforma- vação Cultural, que são áreas destinadas a preservação, salções. As ZM localizadas na área de estudo se concentram vaguarda e valorização de bens definidos como patrimônio
principalmente em uma área residencial na qual predomi- cultural. Grande parte desses bens tombados possuem alnam residências assobradadas. Também há zonas mistas ao guma ligação com a industrialização paulista, sejam antigas
longo da rua Borges de Figueiredo e avenida Presidente Wil- fábricas e galpões ou moradia operária. Dentre esses bens
son o que evidencia o desejo de promover a diversidade de destaca-se o edifício do Cotonifício Crespi, a Cervejaria Anusos.
tártica e os galpões da rua Borges de Figueiredo.
Zonas de Centralidade (ZC)
São porções do território que configuram áreas centrais ou
centros regionais nos quais são estimulados os usos não residenciais, densidades construtiva e demográfica médias e
a qualificação dos espaços públicos. No trecho estudado as
ZC estão localizadas próximo às ruas da Mooca e av. Paes
de Barros, local que configura um centro regional do bairro
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Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí (OUCBT)

São instrumentos urbanísticos regulados pelo PDE onde são estabelecidas regras urbanísticas específicas para uma determinada área da cidade. Têm como objetivo a qualificação de espaços urbanos. A OUCBT tem origem no PDE de 2002
na Operação Urbana Diagonal Sul, em 2012 foi proposta a Operação urbana Consorciada Mooca-Vila Carioca e os estudos
dessas duas operações subsidiaram as propostas da OUCBT proposta no PDE 2014.
As diretrizes gerais da OUCBT incentivam participação popular, direito à moradia, mobilidade urbana, sustentabilidade,
fruição pública, desenvolvimento econômico e iniciativas culturais e de proteção do patrimônio histórico. Por se tratar de
uma área com grandes proporções e diferentes deficiências e potencialidades foram criadas seis subáreas com diversas
vocações. A área de estudo deste trabalho concentra-se no setor Mooca.
Para esse setor são propostas a melhoria da mobilidade, hoje prejudicada por conta de barreiras físicas como a ferrovia e
a Radial Leste, o alargamento de vias e a conexão com bairros vizinhos. Visam também a ampliação dos espaços públicos,
como a criação de parques alagáveis que contribuem para mitigar as ilhas de calor e conter alagamentos. Devido ao patrimônio histórico existente na área algumas diretrizes urbanísticas limitam o tamanho dos lotes das novas edificações, com
o intuito de preservar a paisagem característica e a morfologia do bairro.

Imagem 59. Perímetro da Operação. Fonte:
Gestão Urbana
Imagem 60. Propostas para o setor Mooca.
Fonte: Gestão Urbana
Imagem 61. Subsetor da Operação. Fonte:
Gestão
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Perfil da população
O perfil dos moradores e ocupantes da Mooca foi realizado a
partir de dados disponibilizados pela PMSP e reportagens recentes. Com esse perfil traçado foi possível concluir a leitura
da área de estudo e identificar as necessidades do bairro.
A população da Mooca é composta por 75.724 habitantes
(PMSP, 2010) e possui densidade demográfica de 9.834 habitantes/km² (PMSP, 2010). Quando a densidade demográfica
da Mooca é comparada com a de outros distritos de mesma
área percebe-se que possui densidade demográfica mediana.
Considerando a localização central e a disponibilidade de infraestrutura a região poderia ser mais ocupada.
Como é de se esperar no bairro há um número próximo de
habitantes homens e mulheres e a faixa etária predominantes
é a de adultos (35 a 59 anos) seguido por jovens adultos (20-34
anos). Esse dado revela que num futuro próximo o bairro envelhecerá gerando a demanda por equipamentos públicos de
lazer e saúde que atenda a esta população. Além da questão
da acessibilidade e mobilidade a pé.
Segundo dados da Prefeitura Regional da Mooca a região
concentra 6,8% dos empregos formais do município, que
em número são 295.921 vagas de emprego. A oferta de trabalho é concentrada dos distritos do Brás, Pari e Belém, onde
há mais oferta de emprego do que população em idade ativa,
enquanto na Mooca, Tatuapé e Água Rasa a situação é inversa

criança (0 -9)

6 244

adolescente (10-19)

8 530

jovem adulto (20-34)

14 402

adulto (35 - 59)

20 849

idoso (+60)

12 783

Distritos

Á r e a P o p u - Densidade demo(km²) l a ç ã o gráfica (hab/km²)
(2010)

Vila Medeiros

7,70

129.919

16,873

Vila Jacuí

7,70

142.372

18.490

Alto de Pinhei- 7,70
ros

43.117

5.600

Mooca

75.724

9.834

7,70
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(Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras - Mooca, p.7). A Prefeitura Regional da Mooca é a que
apresenta a maior taxa de empregos por habitante na zona
leste, os setores de empregos formais mais ativos em 2012
eram: serviços (44,7%), comércio (27,2%) e indústria (22,4%).
(Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras - Mooca, p.7). Ainda segundo o Caderno de Propostas
dos Planos Regionais das Subprefeituras:
Neste contexto, é importante distribuir os centros profissionalizantes no território da Subprefeitura, visto que o distrito Água Rasa apresenta somente uma escola técnica, frente
a 13 escolas técnicas no Tatuapé e 3 no Brás, distritos que
apresentam maior número de empregos por habitante. (Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras
- Mooca, p.7)
Quanto à segurança esse distrito aparece abaixo da média
de homicídios no município. Em um passeio pelo bairro é
sentida essa sensação de segurança graças ao misto, entretanto ela desaparece no eixo das avenidas Presidente Wilson e rua Borges de Figueiredo onde predominam os galpões industriais que ficam vazios durante os fins de semana
e a noite.
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Imagem 62. Dos distritos mostrados no gráfico a Mooca é um dos com maior
índice de homicídios, embora fique abaixo da média para o município. Fonte:
Prefeitura Regional da Mooca

Tendências para a ocupação
A leitura urbana do território da Mooca confirmou que o bairro é estruturado do ponto
de vista de conexões e infraestrutura urbana.
Também comprovou que é uma região onde
predomina o uso misto de residências e serviços. Para identificar e sintetizar as informações adquiridas na leitura urbana foi realizado um estudo das forças, fraquezas, ameaças
e oportunidades para a área, o intuito desse
quadro é identificar os pontos fortes e os fracos bem como as oportunidades de intervenção e os agentes atuantes.

como restaurantes, salões de beleza e minimercados. Um polo de economia criativa e
capacitação profissional poderia ser aplicado
no bairro estimulando o comércio regional e
atraindo pessoas de outros locais. Outra tendência identificada é a de empreendimentos
imobiliários. Contudo, essa é uma questão a
parte pois alguns condomínios residenciais
erguidos na Mooca procuram se aproveitar
da memória histórica do local, mas não refletem essa preocupação na arquitetura.

Imagem 63. Matriz FOFA desenvolvida para área de estudo. Elaborado
pela autora

O bairro é carente em áreas verdes e abertas
para a população exercer seu direito ao lazer
e há poucas praças e nenhum parque, característica que acaba por confinar a população
em suas casas ou terem que se deslocar para
regiões vizinhas. Considerando que o bairro
está próximo ao leito do Tamanduateí e parte
da região se encontra impermeabilizada seria
interessante a presença de um parque com o
objetivo de contribuir com a drenagem das
Uma tendência identificada na região é a de águas pluviais, um local de lazer e cultura
serviços de mecânica, funilaria, marcenaria e para a população.
serralheria e de comércio e serviços de bairro,
Entre os pontos fortes identificados está a
localização central do bairro e a oferta de
transporte público e infraestrutura urbana.
A paisagem urbana marcante e o patrimônio
histórico são elementos de destaque na construção da identidade da Mooca e devem ser
valorizados e preservados. Entre os pontos
fraco está a baixa densidade e a dificuldade
de caminhar no bairro.
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6. Experimentação

86

Imagem 64. Perspectiva do exercício projetual. Elaborado pela autora

Estudos de caso

Nesse capítulo serão analisados três projetos de intervenção em áreas históricas e com
diferentes usos. Os critérios de seleção para os estudos de caso levaram em consideração a relação da nova edificação com o entorno e uma edificação histórica, sua
materialidade e possuir uso educacional/cultural. Entre as obras selecionadas três se
destacaram por resolver os aspectos listados: o Centro de Estudantes LSE Saw Hock de
Londres, o Conjunto KKKK e parque Beira Rio em Registro – SP e a Escola Superior de
Belas Artes de Nantes (ESBANM) na França.
O Centro de Estudantes LSE Saw Hock foi escolhido por sua articulação em um território consolidado e no uso da alvenaria de tijolo de uma forma contemporânea, que se
distingue das edificações do entorno. Por outro lado, também é interessante a relação
do auditório construído para o Conjunto KKKK, esta obra foi selecionada por ser uma
intervenção em uma arquitetura industrial e por sua relação com o entorno onde há
um parque. A Escola Superior de Belas Artes de Nantes (ESBANM) propõe a adaptação
de antigos galpões da Alstom para uma escola, houve o tratamento das fachadas que
foram revestidas por vidros conferindo leveza e modernidade ao volume.
Com os estudos de caso espera-se ampliar o repertório arquitetônico, estudar as relações entre o existente e o novo bem como suas conexões com a cidade e subsidiar
decisões do exercício projetual desenvolvido.
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Centro de Estudantes LSE Saw Hock
campus da universidade em Londres. O
entorno é marcado por ruas estreitas,
quadras irregulares e prédios de alvenaLocalização: Londres, Reino Unido
ria de tijolo característicos da arquitetura
Uso: centro de apoio aos estudantes da do século XIX.
London School of Economy
O Centro de Estudantes LSE Saw Hock se
Materialidade: concreto, alvenaria de ti- destaca por ser uma estrutura contemjolo, madeira, aço, vidro
porânea em um local onde predominam
O projeto para o Centro Estudantil LSE arquitetura do final do século XIX. ApreSew Hock desenvolvido pelo escritório senta elementos que conversam com o
de arquitetura O’Donnell+Tuomey Ar- entorno, como o fechamento em alvechitects foi o vencedor de um concurso naria de tijolos e o respeito ao gabarito
realizado pela London School of Eco- da região. Está localizado na convergênnomy em 2009. Formado em 1988 pelos cia de ruas estreitas e características do
arquitetos irlandeses Sheila O’Doneel e campus, em um lote trapezoidal com
John Tuomey, o escritório projetou edifí- duas faces voltadas para a rua. A volumecio educacionais, culturais e sociais e em tria do novo edifício se desenvolve em
2015 foram premiados pelo RIBA pelo seis pavimentos, uma cobertura verde e
conjunto da obra.
dois subsolos, essa estrutura foi encai“Nossos prédios não parecem iguais; xada no lote mantendo o recuo em recada um é uma resposta específica ao lação aos edifícios existentes e criando
seu resumo e ao seu contexto físico e conexões visuais entre o interior e extesocial”, essa citação retirada do site do rior. Nas fachadas voltadas para a rua o
escritório traduz a obra aqui em estudo, edifício é “quebrado” com o objetivo de
um88edifício multifuncional localizado no diferenciar o novo do antigo.
Autor: O’Donnell+Tuomey Architects
Ano: 2015

Imagem 65. Contraste entre o existente e o
novo. Fonte: Archdaily
Imagem 66. Vista do
edifício a partir da rua
St.Clement, apesar da
mesma materialidade
dos edifícios do entorno o LSE se diferencia na linguagem e
na volumetria. Fonte:
Archdaily

Imagem 67. A escada circular de concreto
Fonte: Archdaily

Imagem 68. Planta do nível térreo. Fonte: Archdaily

Imagem 69. Corte. Fonte: Archdaily

O acesso principal é marcado por uma reentrância na volumetria e uma cobertura de madeira e vidro. Um segundo acesso
ocorre pela lateral do edifício onde há bicicletário, pub e jardim. A circulação vertical ocorre por uma escada circular de
concreto que une as lajes irregulares de cada pavimento. O programa básico desse edifício é ser um local de convivência
para os alunos da universidade, há no local espaços para eventos, café, pub, academia, aconselhamento para estudantes,
salas de reza para alunos islâmicos, sala de leitura e estudo. Esse programa se desenvolve nos seis pavimentos do edifício,
sendo o térreo destinado a ser uma área de recepção e distribuição do edifício os pavimentos possuem uma vocação, por
exemplo, um pavimento inteiro abriga a academia em outro as salas de estudo e leitura e um terceiro a área de aconselhamento e apoio aos estudantes. No subsolo há além das áreas técnicas um espaço para eventos.
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Conjunto KKKK e Parque Beira Rio/ Brasil Arquitetura
Autor: Brasil Arquitetura
Ano: 1996
Localização: Registro, São Paulo
Uso: memorial da imigração japonesa do Vale do Ribeira
Materialidade: concreto e alvenaria de tijolo
Localizado em Registro, cidade do Vale do Ribeira no estado de São Paulo, o Conjunto KKKK
é uma obra de intervenção e restauro em quatro galpões que pertenceram a Companhia
Imperial Japonesa de Imigração. Foi tombado em 1987 pelo CONHEPHAAT devido a sua
importância histórica e arquitetônica e em 1996 passou por uma intervenção com projeto
do escritório paulistano Brasil Arquitetura para abrigar o Memorial da Imigração Japonesa.
O Brasil Arquitetura é um escritório fundado em 1978 por Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz, realizam projetos em diversas escalas desde edifícios até urbanismo, e recuperação e
restauro de obras arquitetônicas.

Imagem 70. Vista geral do conjunto.
Autor: Nelson Kon. Fonte: Brasil Arquitetura

buscamos uma arquitetura atenta às “raízes e antenas”, ou seja, uma arquitetura
Imagem 71. Vista do conjunto a partir
criada a partir de profunda conexão com as bases culturais de cada lugar, mas
do palco externo. Fonte: Brasil Arquisempre observando o presente e mirando o futuro. (BRASIL ARQUITETURA)
tetura

O conjunto foi implantado transversalmente as margens do rio Ribeira do Iguape e o projeto do Brasil Arquitetura propôs a instalação de um parque linear na orla do rio estimulando
atividades físicas e culturais. Além do parque o escritório construiu um auditório localizado
próximo aos galpões, este volume contrasta com a arquitetura industrial, por sua técnica
construtiva e aparência moderna. Contudo, mantém relações com o existente devido ao
gabarito e proporções próximas às do Conjunto KKKK. A conexão entre os edifícios ocorre
através de uma marquise metálica e passeio público delimitado pelo paisagismo proposto.
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Imagem 72. Implantação do Conjunto KKKK, o volume 1 é o auditório
construído e os volumes 2,3 e 4 são
os galões existentes. Fonte: Google
Imagens

Originalmente os galpões da KKKK abrigavam armazéns de produtos e os moinhos de beneficiamento de arroz, após a desativação do conjunto no final da década de 1940 o local ficou em desuso. A proposta do Brasil Arquitetura foi de implantar
o Parque Beira Rio e o Memorial da Imigração Japonesa, uma vez que esta colônia contribuiu para o desenvolvimento da
cidade e até hoje há descendentes de japoneses na região.
Os galpões abrigam oficinas, salas de aula e uma área expositiva. Já o edifício maior abriga o Memorial, biblioteca e restaurante. Nesse edifício foi incorporada uma escada de emergência externa ao edifício, ela é revestida por aço e se distingue
do conjunto por conta de sua materialidade evidenciando que se trata de uma intervenção contemporânea. É interessante
notar que a escada pode ser retirada permitindo que o edifício volte a sua forma original, outro aspecto dessa intervenção
é a materialidade e estética dessa escada que apesar de ser um material contemporâneo ele se relaciona ao conjunto por
conta de sua cor, próxima a da arquitetura original.
Completa a intervenção o auditório construído em concreto armado, trata-se de um cubo branco que repousa no terreno.
Esse auditório conta com um palco externo, permitindo apresentações ao ar livre e que se apropriam do espaço criado pela
paisagem do local.
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Escola Superior de Belas Artes de Nantes (ESBANM)
Autor: Franklin Azzi Architecture
Ano: 2017
Localização: Nantes, França
Uso: educacional
Materialidade: vidro e aço
Localizado no bairro da Criação (quartier de la Création) em Nantes, os antigos
armazéns da Alstom foram alvo de uma
intervenção para abrigar a Escola Superior de Belas Artes de Nantes (ESBANM),
a Universidade de Nantes, um complexo
de escritórios e oficinas, sendo que cada
edificação foi proposta por um escritório
de arquitetura. A edificação aqui em estudo foi projetada pela equipe do arquiteto Franklin Azzi, escritório fundado em
2006 e sediado em Paris. As obras desse
escritório levam em consideração o contexto urbano, o existente e busca propor
arquiteturas harmônicas com os usuários
e a paisagem urbana.

da escola e criar um espaço aberto a comunidade onde podem ocorrer manifestações culturais, além de permitir maior
flexibilidade do edifício. Os galpões remanescentes foram restaurados, mantendo a volumetria e os sheds, foram envolvidos por uma pele de vidro sustentada
por uma estrutura metálica que permite
a entrada de luz e confere ao edifício aparência moderna. Além do caráter plástico,
a estrutura metálica é uma solução econômica e reduz o tempo de obra.

O conjunto é composto por 14 galpões
modulares de estrutura metálica e alvenaria de tijolos revestidos, ocupam um
quarteirão e constituem parte da paisagem industrial do local. A intervenção
prioriza a escala do pedestre e facilita o
caminhar nessa região, dessa forma, o
térreo foi transformado em uma espécie
de rua e é permeável, as atividades locadas nesse pavimento são voltadas ao púA intervenção do escritório Franklin Azzi blico, como oficinas e áreas de convivênArchitecture optou por abrir demolir par- cia. Nos dois pavimentos superiores estão
92 galpões para implantar o programa localizadas as salas de aula e auditório.
te dos

Imagem 73. Vista do acesso a faculdade. Fonte: Archdaily

Imagem 74. Vista
Fonte: Archdaily

aérea

do

projeto.

Imagem 75. Corte longitudinal. Fonte: Archdaily

Imagem 76. Detalhe da fixação dos vidros na fachada. Fonte: Archdaily
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Exercício projetual

03

04

01

02
01 - Complexo Antártica
02 - Galpões Sp Railway/Porto de Areia
03 - Oficinas Vanorden
04 - Moinhos Minetti - Gamba / FAM

Imagem 77. Situação atual do entorno do terreno destacado em laranja. Imagem elaborada pela autora com base no Google Earth

Figueiredo e rua Monsenhor Fellipo as Antigas Officinas Vanorden foi tombada em 2007 pelo CONPRESP (Resolução 14/
CONPRESP/2007) e foi projetada pelo arquiteto Jorge Krug
entre os anos de 1909 e 1911. É constituída por uma série de
17 galpões modulares de estrutura de madeira e fechamento
em alvenaria de tijolos e um sobrado marcando a esquina
das ruas Borges de Figueiredo e Monsenhor Felipo. Originalmente abrigou a oficina tipográfica Vanorden e atualmente
funciona como um estacionamento privado. No entorno
imediato estão os Moinhos Minetti-Gamba (atual FAM), a Fábrica da Antártica do outro lado da ferrovia e alguns condoAs diretrizes foram traçadas a partir da leitura urbana, da mínios residenciais verticalizados, um deles provavelmente
análise morfológica e do estudo a respeito do patrimônio construído antes do tombamento do eixo pois possui gabaindustrial da Mooca. Foram obedecidas as orientações da rito alto.
resolução de tombamento dos Galpões da rua Borges de Fi- Conforme visto nos capítulos anteriores essa região de ingueiredo (Resolução 14/CONPRESP/2007) e de cartas patri- tensas transformações e apesar de tombados, os galpões lomoniais como a de Veneza (1964) e a de Nizhny Tagil (2003) calizados na rua Borges de Figueiredo correm o risco de passobre o patrimônio industrial, portanto a intervenção deve- sar por intervenções que podem descaracterizar a paisagem
ria se relacionar com o entorno respeitando a ambiência, o industrial. Considerando esses aspectos foi proposto para
esse exercício um complexo de caráter educacional comvalor histórico e ser reversível.
O terreno de intervenção está localizado entre as Antigas posto por um Centro de Ensino de Conservação e Restauro,
Officinas Vanorden e a linha férrea (Imagem 73), atualmente Incubadora de Empresas e um Centro Gastronômico (Imanesse espaço há dois galpões que abrigam estacionamento gem 74). Com esse projeto espera-se que a população local
e depósito de cargas. Situada na esquina da rua Borges de se aproxime das questões históricas do bairro, que existam
Esse exercício partiu da ideia de como projetar uma arquitetura nova para um local com muitas histórias e com a paisagem urbana consolidada. Após a delimitação da área de
estudo surgiram outras questões que permeiam esse trabalho: como relacionar a nova arquitetura com a existente?
Como desenvolver uma região respeitando sua história, mas
sem congelar em um determinado período histórico? Como
resgatar a memória do trabalho presente nessa região da cidade? Essas perguntas levaram a definição de diretrizes de
projeto e a uma especulação das possíveis formas de ocupar
esta região da cidade.
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Imagem 78. Implantação proposta. Imagem elaborada pela autora

áreas abertas de lazer e que leve habitantes de toda a cidade para essa região estimulando a ocupação diversificada da
antiga área industrial. A construção desse complexo ocorrerá
em etapas iniciando-se pelo Centro de Ensino de Conservação e Restauro, detalhada nesse exercício, e que se justifica
quando pensamos sobre a carência da educação e valorização patrimonial que resulta desde na má conservação de
um bem patrimonial até a destruição e descaracterização do
mesmo.
A implantação do projeto procurou dar importância às características da forma urbana dos lotes industriais da área,
mas também observando as transformações que ocorrem
no bairro e suas demandas atuais. Dessa forma, os volumes
propostos foram dispostos nas bordas do terreno formando
um L, sendo o de maior dimensão disposto paralelamente
à linha férrea e ao bem tombado, reforçando o caráter horizontal e a ocupação longitudinal dos terrenos. O segundo
volume locado na rua Monsenhor João Felipe relaciona-se
diretamente com as Oficinas Vanorden, assim, possui o mesmo gabarito e elementos de alvenaria de tijolos na fachada.
O terceiro volume é o do auditório que está situado próximo
ao acesso da Estação Mooca-Juventus, sua entrada é voltada
para o desembarque da estação e um palco externo se abre
para uma praça com os galpões das oficinas ao fundo. A disposição desses volumes conformou uma praça no miolo do
terreno. A concepção dessa praça leva em conta a carência

de áreas verdes e públicas no bairro, assim, apesar de pertencer a escola deseja-se que seja um local público e livre
para a ocupação e apropriação da população. Outro aspecto
considerado é a paisagem do entorno formada pela arquitetura industrial do início do século XX e o desejo de integrar
essa paisagem sem denegrir o existente.
A distribuição do programa foi pensada a partir de possíveis
fluxos de circulação originárias da Estação Mooca-Juventus
e como uma pessoa saindo da estação poderia “cortar caminho” pela escola e usufruir do espaço. O pavimento térreo foi deixado o mais livre possível, com áreas para ocupar
da maneira que os usuários desejarem e os usos propostos
nesse pavimento atendem tanto aos alunos como aos transeuntes: restaurante, livraria/gráfica, área expositiva e café.
No segundo e terceiro pavimento foram instalados usos
restritos a escola como as salas de aula e uma biblioteca
especializada. Como a escola é bem localizada e servida de

Imagem 79. Diagrama do programa de necessidades. Imagem elaborada
pela autora
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transporte público não foi estabelecido um estacionamento
para alunos, mas foram colocadas na rua Monsenhor Felipo
cinco vagas de estacionamento e no pequeno subsolo mais
algumas vagas para funcionários e prestadores de serviço.
Além das vagas, esse subsolo abriga as áreas técnicas, área
para funcionários e uma materioteca. Essa materioteca consiste num acervo de materiais de diferentes naturezas e seu
acesso ocorre por uma escada ladeada por um jardim, assim
é possível a iluminação natural nesse ambiente.
Na Oficinas Vanorden foram instaladas as áreas de trabalho
da escola como, oficinas de madeira, serralheria, pintura, papel, cerâmica, escultura e fotografia referenciando o uso original de local de produção. Na intervenção no bem tombado
foram respeitadas as diretrizes de tombamento, mantendo
a volumetria, caixilhos e coberturas originais, dessa forma
consistiu em uma intervenção mínima e reversível, onde seria possível retornar ao estado original. As áreas de oficinas
foram agrupadas duas a duas conforme a proximidade das
técnicas, por exemplo, madeira e serralheria, cerâmica e escultura e pintura e papel, isso porque as divisórias dessas oficinas são móveis permitindo a flexibilidade desses espaços e
a desmontagem dele caso necessário. Cada divisória possui
2,20m de altura não obstruindo a iluminação e ventilação
natural. Na área livre de oficinas a área de convivência e exposição aberta ao público. No volume do sobrado das Oficinas Vanorden foram locadas as áreas administrativas como
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a secretaria e sala dos professores e também com divisórias
pré-fabricadas que possibilitam a reversão do imóvel.
Como colocado anteriormente, a nova arquitetura deveria
se diferenciar do existente, portanto os volumes propostos
possuem características arquitetônicas contemporâneas
como a estrutura metálica esbelta. Essa estrutura foi pensada
de forma a se relacionar com as Oficinas Vanorden seguindo a modulação 9,0 x 7,8m sendo o dobro da modulação da
estrutura do galpão (4,5 x 6,3m) e coroadas por sheds. Esses
sheds referenciam a arquitetura industrial do local retomando a imagem do galpão e foram dispostos na orientação norte e sul. Para o conforto ambiental em São Paulo a orientação
dos sheds no sentido norte não é a ideal, assim eles são revestidos por venezianas que podem ser controladas da forma que os usuários quiserem.
O edifício proposto foi envolto por uma pele de vidro laminado insulado que conferiu ao volume leveza, o distinguiu e
não compete com as edificações existentes. As paredes internas, externas e guarda-corpos são de alvenaria de tijolo
contrastando com os painéis de vidro. Essa pele de vidro é
translúcida e quando laminada com PVB e EVA bloqueia os
raios UV.

Imagem 80. Perspectiva da praça interna da
escola. Imagem elaborada pela autora

As referências projetuais apresentadas no item anterior foram importantes para a compreensão da relação da nova arquitetura com a existente, as formas de implantação e aspectos de materialidade e linguagem arquitetônica. O Centro de
Estudantes da LSE trata da leitura do contexto urbano para a proposição de uma nova edificação, respeitando a escala do
pedestre, as conexões entre interior e exterior e entre o novo e o antigo. A observação desses elementos foi fundamental
para decidir como locar os edifícios propostos no exercício e qual seria a composição dessas construções na paisagem, nos
visuais que poderiam haver do interior para o exterior e vice-versa, e por fim, nos caminhos possíveis e desejados para que
haja a percepção do entorno e que o caminhar seja facilitado.
O Conjunto KKKK do Brasil Arquitetura contribuiu por possuir muitas características semelhantes ao da área de estudo,
por exemplo, a época da construção, a materialidade e a inserção de novos volumes. Assim, a arquitetura aqui proposta
apresenta elementos em comum com a estudada, como o auditório com palco externo voltado para o galpão industrial, a
intervenção mínima e reversível no bem tombado e a marquise conectando os edifícios, assim como ocorre no Conjunto
KKKK do Brasil Arquitetura.
O terceiro estudo de caso realizado foi o da ESBANM e contribuiu para a proposição da materialidade, uma superfície
translúcida que não rivaliza com as arquiteturas do entorno, da adoção da linguagem dos sheds industriais na arquitetura
contemporânea e na composição do programa de necessidades. Os três estudos de caso dão atenção especial a escala do
pedestre e nos possíveis visuais do entorno características que gostaria de valorizar e estimular nesse exercício projetual.
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RUA BORGES
BORGES DE
DE FIGUEIREDO
FIGUEIREDO
RUA

Imagem 81. Planta do pavimento térreo das Oficinas Vanorden. Elaborado pela autora
RUA
RUA BORGES
BORGES DE
DE FIGUEIREDO
FIGUEIREDO

Imagem 82. Planta do primeiro pavimento das Oficinas Vanorden. Elaborado pela autora
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DIVISÓRIAS RECOLHIDAS
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Imagem 84. Esquema das divisórias montadas

Imagem 85. Esquema divisórias recolhidas

Imagem 86. Perspectiva interna das divisórias
montadas.

Imagem 87. Perspectiva interna das divisórias
recolhidas.

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

CORTE 1 - 1

Imagem 88. Corte longitudinal da intervenção nas Oficinas Vanorden.

Imagem 83. Perspectiva interna da intervenção nas
Oficinas Vanorden. Imagem elaborada pela autora
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

DIVISÓRIAS MONTADAS

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

BLOCO 1 - OFICINAS VANORDEN
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TÉRREO - COTA 0.00

BLOCO 2 - ESCOLA + AUDITÓRIO

INCUBADORA DE
EMPRESAS

102

ACESSO ESTAÇÃO
MOOCA JUVENTUS
DESEMBARQUE ESTAÇÃO

DESEMBARQUE ESTAÇÃO

Imagem 89. Planta pavimento térreo. Imagem elaborada pela autora

DESEMBARQUE ESTAÇÃO

BLOCO 2 - ESCOLA + AUDITÓRIO

1 PAVIMENTO- COTA +5.00

INCUBADORA DE
EMPRESAS
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BLOCO 2 - ESCOLA + AUDITÓRIO

2 PAVIMENTO - COTA +9.00

INCUBADORA DE
EMPRESAS
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Imagem 91. Planta segundo pavimento. Imagem elaborada pela autora

BLOCO 2 - ESCOLA + AUDITÓRIO

PLANTA DE COBERTURA

INCUBADORA DE
EMPRESAS

105

Imagem 92. Planta de cobertura. Imagem elaborada pela autora

BLOCO 2 - ESCOLA + AUDITÓRIO

SUBSOLO - COTA -4.00

Imagem 93. Perspectiva interna da materioteca e o jardim inferior. Elaborado
pela autora

Imagem 94. Planta do subsolo. Imagem elaborada pela autora
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BLOCO 2 - ESCOLA + AUDITÓRIO
CORTE 2 - 2

Imagem 95. Corte longitudinal 2-2. Imagem elaborada pela autora

CORTE 3 - 3
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Imagem 96. Corte longitudinal 3-3. Imagem elaborada pela autora

BLOCO 2 - ESCOLA + AUDITÓRIO
CORTE 4 - 4

Imagem 97. Corte Transversal 4-4. Imagem elaborada pela autora
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Imagem 98. Corte transversal 5-5. Imagem elaborada pela autora

CORTE 6 - 6

Imagem 99. Corte transversal 6-6 do auditório. Imagem elaborada pela autora

AMPLIAÇÃO FACHADA

AMPLIAÇÃO MÓDULO ESTRUTURAL
9,00

9,00

9,00

7,80
TELHA FIBROCIMENTO
BANZO SUPERIOR
PERFIL U -7,5 x 4,0 cm

CALHA QUADRADA
ETERNIT - 11 x 15cm

TERÇA -PERFIL U
7,5 x 4,0 cm

VENEZIANA

DIAGONAL - PERFIL U
7,5 x 4,0 cm

MONTANTE VERTICAL
VENEZIANA

VIDRO TEMPERADO INSULADO
MONTANTE - PERFIL U
7,5 x 4,0 cm
BANZO INFERIOR
PERFIL U - 7,5 x 4,0cm

+9.00
+9.00

MONTANTE HORIZONTAL

EXTENSOR METÁLICO

PILAR METÁLICO
40x40cm

+5.00
+5.00
LAJE NERVURADA

0.00

Imagem 100. Detalhe da fixação da pele de vidro. Imagem elaborada
pela autora

0.00

Imagem 101. Detalhe da composição do shed. Imagem elaborada pela
autora
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na página ao lado
Imagem 102. Perspectiva vista do palco interno para as Oficinas Varnorden. Imagem elaborada pela autora

Imagem 104. Acesso a escola a partir da rua Monsenhor Felipo. Imagem elaborada pela autora
Imagem 105. Perspectiva do acesso a escola. Imagem elaborada pela autora
Imagem 106. Inserção urbana do projeto no contexto atual.
Imagem elaborada pela autora

Imagem 103. Desembarque da estação Mooca-Juventus. Imagem elaborada pela autora
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Considerações finais
Essa pesquisa consistiu no esforço e reflexão sobre a morfologia urbana como um instrumento de valorização e contextualização do patrimônio industrial da Mooca. Ao longo do
trabalho foi identificada a estrutura do bairro e ficou claro o
papel da ferrovia e das indústrias como elementos indutores de urbanização e a relação da forma urbana com essas
ocupações. O sistema viário do bairro se consolidou ainda
na década de 1930 e desde então notamos transformações
na escada do lote e da edificação. Essas transformações são
naturais e necessárias, entretanto é preciso sempre considerar os aspectos urbanos do patrimônio industrial, com o
objetivo de não descontextualizar esses bens. O patrimônio
industrial presente no bairro não se restringe a galpões, embora eles sejam os elementos que mais chamam atenção no
bairro. Além das fábricas há no bairro equipamentos que se
originaram por causa dessas atividades como a Creche Marina Crespi, o Estádio do Juventus e as vilas e conjuntos residenciais.

é ocupado e poder propor um projeto com um uso viável
e que pode estimular mais pessoas a conhecer a região. A
área industrial localizada no entorno da avenida Presidente
Wilson é vazia aos fins de semana gerando insegurança em
quem transita por ali. Na rua Borges de Figueiredo ocorre a
mesma situação, porém como está próxima a áreas residenciais e comerciais essa sensação é menor.
Os estudos de caso desenvolvidos contribuíram para ampliar
a visão e analisar como o patrimônio industrial se relaciona
com o entorno e como pode ser ocupado e adaptados para
diferentes fins, também esclareceram dúvidas sobre aspectos de materialidade, linguagem e estética.

O projeto da Centro de ensino de conservação e restauro
proposto responde as questões abordadas durante a monografia, pois seu uso estimula a vinda de pessoas de todas as
regiões da cidade e aproxima a população em geral da importância da sua origem histórica. O uso educacional incentiva o uso misto no entorno com a instalação de comércios e
Durante o ano foram realizadas visitas in loco que foram serviços de apoio à escola e também de moradias estudantis,
fundamentais para conhecer o bairro hoje e se aproximar garantindo um maior fluxo de pessoas ao longo dos dias e
das questões de transformações urbanas que ocorrem ali. horários da semana.
Procurei realizar visitas esporádicas durante todo o desenAs questões morfológicas a respeito da ocupação industrial e
volvimento desse trabalho e em dias de semana e fins de
sua evolução no decorrer dos anos, contribuíram para pensemana, isso foi fundamental para perceber como o espaço
sar a implantação do projeto, que buscou referenciar essas
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características tão marcantes da região, mas estando atenta às demandas atuais, como a carência de áreas verdes e abertas ao lazer e a dificuldade de caminhar por conta das características industriais desses lotes. Assim, o projeto
proposto pensa a circulação de pessoas a partir da Estação Mooca-Juventus
e como elas podem caminhar com mais facilidade e segurança nesses espaços, a praça localizada no miolo da escola contribui para permeabilidade das
águas pluviais e responde a falta de locais públicos para a reunião da população. Tanto a implantação como a volumetria dos edifícios propostos buscaram referências no contexto urbano adotando alguns elementos das fábricas
do entorno e respeitando a horizontalidade tão característica dessa região.
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Anexos
Esse trabalho é resultado de uma pesquisa iconográfica em arquivos públicos de São Paulo. Nem todas as imagens coletadas foram utilizadas na monografia, mas contribuíram para o entendimento sobre a região. Nesse anexo foram incluídas
as imagens e mapas não utilizados para ilustrar a monografia. Na tabela abaixo foi organizada algumas informações sobre
essas cartografias.

Item

Ano

Proprietário

1

1892

Desconhecido

2

1891

Desconhecido

3

1912

Desconhecido

4

1913

Barão de Arary

5

1923

Leocardia Cintra

6

Anterior a 1930

Cia Chácara da Mooca

7

Anterior a 1930

Sr. João Dente

8

1932

Companhia Textil

9

1934

Banco de Comércio e Indústria de São Paulo

10

1936

Cia Chácara da Mooca

11

1937

José Tuquim

12

1942

Banco de Comércio e Indústria de São Paulo
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Imagem 107. Planta da rua da Mooca
x Rua Taquari x Rua dos Trilhos. Fonte: SMUL-DDU
Imagem 108. Planta da rua Cel.João
Dente. Fonte: SMUL-DDU

Localização

Tipo de uso

Fonte

Rua da Mooca x rua Taquari x Rua dos Trilhos

Industrial/ Misto

PMSP - ARR 0161

Rua Borges de Figueiredo e entorno

Industrial/ Misto

FÁBIO CARLOS NOVAES MARTINS, p.172

Rua Piracanjubá com Rua Taquari

Residencial

FÁBIO CARLOS NOVAES MARTINS, p.177

Rua Iolanda x rua da Mooca

Residencial

FÁBIO CARLOS NOVAES MARTINS, p.178

Rua Leocardia Cintra

Residencial

ARR 215 – Arquivo Geral processo nº 34.035/23

Prolongamento avenida Presidente Wilson

Industrial/ Misto

Arquivo Público do Estado de São Paulo

Rua Cel. João Dente

Residencial

PMSP - ARR 0088

Rua Adelaide de Freitas e Rua São Rafael

Residencial

FÁBIO CARLOS NOVAES MARTINS, p.214

Rua dos Bancários

Residencial

FÁBIO CARLOS NOVAES MARTINS, p.215

Prolongamento rua Borges de Figueiredo

Industrial/ Misto

Arquivo Público do Estado de São Paulo

Rua Pedro de Lucena

Residencial

PMSP - ARR 0227

Prolongamento rua dos Bancários

Residencial

PMSP - ARR 0069
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Imagem 109. Planta prolongamento avenida Presidente Wilson. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo
Imagem 110. Planta do prolongamento da avenida Borges de Figueiredo. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo
Imagem 111. Planta do loteamento da Chácara da Mooca. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo
120

